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УРОК  14 
 

 
Букви й фонеми.  
1. Вимова букв  я, ю, є, ї (голосні).. 
2. Вимова прийменників в, у, на з іменниками. 
Лексико-граматичний матеріал. 
1. Вживання прийменників в, у, на. 
2. Дієслова руху. 
3. Місцевий і орудний відмінки для позначення засобів 
пересування. 
4. Знахідний відмінок для позначення напрямку руху. 
5.Модель:  скільки років? 
6. Узгодження числівників з іменником рік. 
7. Давальний відмінок іменників і займенників для позначення 
віку. 
Текст. 
 
1. Слухайте, повторюйте. 
   Читайте. 
 

я – [йа]  ю – [йу] є – [йе] ї – [йі] 
яблуко Юрко  Євген їсти 

моя питаю  читає  стоїть 
ім’я п’ю  п’є  під’їзд 

 
2. Читайте. 
 
в інституті                у бібліотеці               на пошті 
в університеті            у театрі                   на заводі 
в аудиторії        у музеї                    на стадіоні 
 
Галина була в інституті. Студенти були  в аудиторії. 
Юрко був у театрі. Семен був у музеї. 
Ми були на стадіоні. Батько був на заводі. 
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я 
ти 
він 
вона 
ми 
ви 
вони 

іти (йти) 
йду 
йдеш 
іде 
йде 
йдемо 
йдете 
йдуть 
 
ішов, ішла, ішли 
Іди! Ідіть!  

їхати 
їду 
їдеш 
їде 
їде 
їдемо 
їдете 
їдуть 
 
їхав, їхала, їхали 
Їдь! Їдьте!  

 
Ахмед іде додому. 
Юрко йде додому. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. Читайте. 
 

Це вулиця Шевченка. Ідуть люди. Їдуть машини. Ахмед їде 
в тролейбусі. Юрко і Ганна їдуть у автобусі. Семен Іванович їде 
машиною. А я йду пішки. 

   
  Я їду. Я йду.  
  Він їде в автобусі (автобусом). 
  Він іде пішки. 
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 їхати 
 
 

   у чому? (чим?) 
у поїзді (поїздом) 
в автобусі (автобусом) 
у тролейбусі (тролейбусом) 
у машині (машиною) 
у метро 
у таксі 

 

4. Складіть діалоги за зразками: 
 

Зразки: 
 

а) – Ви їдете додому   
       тролейбусом? 

в) – Ви їдете додому в  
       автобусі?                                                      

   – Так, тролейбусом.    – Ні, у метро. 
 
б) –Ти їдеш додому в  
      машині?  

  – Я теж у метро. 
  – Чудово! Їдьмо разом! 

   – Ні, автобусом.     
 

г) – Скажіть, будь ласка, де тут зупинка тролейбуса? Я  
      їду в гуртожиток. 
   – Ось вона. 
   – Дякую. 
   – Прошу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  – Куди ви їдете? 
  – В інститут. (Я їду в інститут.) 
 
Куди? Де? 
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іти 
їхати 

    Куди? 
в інститут 
у (в) бібліотеку 
у (в) Київ 
у (в) Полтаву 
на завод 
на пошту 

 
  вчитися 
  жити 
  працювати 
  бути 

       Де? 
в інституті 
у (в) бібліотеці 
у (в) Києві 
у (в) Полтаві 
на заводі 
на пошті 

 
5. Читайте. 
 
Джон іде в бібліотеку.               
–Куди іде Джон?                      
 

Джон був у бібліотеці. 
– Де був Джон? 
 
Галина їде в Київ.                   Галина вчиться в Києві. 
– Куди їде Галина?                  – Де вчиться Галина? 
 
Семен їде на завод                    Семен працює на заводі. 
– Куди їде Семен?                    – Де працює Семен? 
 
6. Запитайте, куди йдуть чи їдуть ваші товариші. 
Зразки: 
а) – Максиме, куди ти  
      йдеш? 

б) – Марино, куди ти  
       їдеш? 

   – У гуртожиток. А ти?     – У театр. А ти? 
   – А я йду в кафе.     – А я їду додому. 
 

в) – Добрий день, Ганно!  г) – Добридень, Вікторе! 
      Куди ти йдеш? 
   – Я йду в магазин, хочу 
купити новий зошит. А ти? 

    – Добрий день, Ахмеде!    
       Куди ти їдеш?  
    – Я їду в університет. 

   – А я йду в бібліотеку.       А ти? 
 
 

   – Я теж  в університет.   
      Їдьмо разом! 
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д) – Джоне, ти їдеш в  
        інститут? 
    – Ні, я їду на стадіон. 
 
е)  – Галино, ти йдеш  
         у клас? 
    – Ні, я йду в деканат.     
 
 
7. Читайте. 

Це бібліотека. Оксана йде в 
бібліотеку. Вона там працює. 

Це інститут. Ахмед їде в інститут. 
Він учиться в інституті. 

Це сквер. Студенти йдуть у сквер. 
Вони гуляють у сквері. 

Це театр. Ми йдемо в театр. Ми 
були в театрі. 

 
 
 
8. Прочитайте. Дайте відповідь на запитання. 
  

Ранок. Це квартира №5. Усі йдуть на роботу. Ось Микола 
Петрович. Він іде в лікарню. Там він працює. Це недалеко. 
Тамара Семенівна йде в університет. Вона викладачка. Вони 
йдуть разом. 
 Їхня молодша дочка Зіна теж іде в університет. Вона 
студентка. Старша дочка Оксана  поспішає в бібліотеку. Вона 
бібліотекар. 
 Син Максим сьогодні запізнюється і їде на роботу в  таксі. 
 А куди поспішаєте ви вранці? 
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Запізнюватися 
 
я 
ти 
він 
вона 
ми 
ви 
вони 

 
запізнююсь 
запізнюєшся 
запізнюється 
запізнюється 
запізнюємося 
запізнюєтесь 
запізнюються 

запізнювався 
запізнювалась 
запізнювались 
Не запізнюйся!  

Не запізнюйтесь!  
Не запізнюймося! 

   
 
 
 
 
 
Мені           1, (21, 31, ...) рік 
Тобі             2, (22, 32, ...) роки 
Вам   3, (23, 33, ...) роки 
Йому                  4, (24, 34, ...) роки  
Їй                        5 ... 20, (25, ..., 36, ...) років 
Віктору   
Галині 
 
9. Читайте. 
 

Ахмедові 19 років. – Скільки років Ахмеду? 
Йому 24 роки. – Скільки йому років? 
 

Ганні 21 рік. – Скільки років Ганні? 
Їй 20 років. – Скільки їй років? 
 

 

– Скільки вам років?  
– Мені 19 років 
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10. Запитайте, скільки років вашим товаришам. 
Зразок: 
– Скільки вам років?               – Скільки років Джону? 
– Мені 18 років.  А вам?         – Йому 22 роки. 
– Мені 20 років.                       – А Ганні? 
                                                  – Їй 20 років. 
 

11. Читайте. 
– Це ваш дідусь?                 – Хто це? Ваша сестра? 
– Так, мій дідусь.                 – Ні, це моя мати. 
– Скільки йому років?           – Така молода? 
– П’ятдесят вісім.                 – Так, їй лише 39 років. 
– Він ще не старий. 
– Так, звичайно. 
 
12. Напишіть відповіді на запитання.  
 

У вас є брат (сестра)? 
Скільки років братові (сестрі)? 
Скільки років мамі? 
Скільки років татові? 
У вас є подруга (друг)? Скільки їй (йому) років? 
 
13. Прочитайте. Дайте відповідь на запитання. 
  

Це наша аудиторія. Ось наша група. Це наш викладач, а то 
мої  товариші: Віктор, Ахмед, Джон і Галина. Мені 19 років. 
Галині, як і мені, теж 19 років. Ми ровесники. Віктор – 
молодший. Йому 18 років. Ахмедові теж 18 років. Джон – 
старший, йому 22 роки. 
 А скільки вам років? 
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ВПРАВИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 
Вправа 1. Допишіть речення.  
 

1. Микола Петрович їде в лікарню в  ....... .                 машина 
2. Ніна їде в інститут .......... .                                       тролейбус 
3. Тамара Семенівна їде в бібліотеку в   .......              таксі 
4. Максим їде на роботу ........  .                                   автобус 
5. Семен їде додому в     ........  .                                   метро 
6. Ганна і Юрко їдуть в парк у .......... . 
 
Вправа 2. Прочитайте. Скажіть, куди їдуть ці люди? 
 
– Добрий день, Тамаро Семенівно! 
– Добридень! 
– Куди ви їдете? 
– На роботу. Я дуже поспішаю, я вже запізнююсь. 
– Ви їдете в таксі? 
– Так, звичайно. 
– Миколо Петровичу, ви їдете на роботу? 
– Ні, я сьогодні не працюю. Я їду в центр. 
– У центр? Як добре! Я теж їду в центр. Їдьмо разом. Ось моя 
машина. Прошу! 
– Це ваша нова машина? Яка гарна! 
 
 
Вправа 3. Дайте відповіді на запитання. 
 
Зразок:     Я їду в таксі. А ти? – Я теж їду в таксі. 
 

1. Ми їдемо в автобусі. А Віктор? – . . . . . . . . . .  
2. Ахмед і Джон їдуть тролейбусом. А ти? – . . . . . . . . .   
3. Семен Іванович їде машиною. А Микола Петрович ?– . . 
4. Вони їдуть у метро. А ми? – . . . . . . . . . . .  
5. Ми їдемо в таксі. А ви? – . . . . . . . . . . . . .  
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Вправа 4. Виконайте вправу (усно) за зразком. 
 

Зразок: 
 

Викладач 1–ий студент 2–ий студент 
Віктор – студент. – Куди він їде  

   вранці? 
– Вранці він їде в  
   інститут. 

 
Мій друг – інженер (завод) 
Моя сестра – школярка (школа) 
Тамара Семенівна – викладачка (інститут) 
Оксана – бібліотекар (бібліотека) 
Максим – фізик (лабораторія) 
 
Вправа 5. Напишіть відповіді на  запитання. 
 

Зразок: Куди їде Віктор? (центр) – Віктор їде в центр. 
 

1. Куди їде Тамара? (цирк). 2. Куди їдуть Максим і Оксана? 
(музей). 3. Куди їдуть студенти? (театр). 4. Куди їде Семен ? 
(кафе). 5. Куди ви їдете? (стадіон). 

 
 

1. Куди йде Ахмед? (пошта). 2. Куди йде батько? (робота). 3. 
Куди йде інженер? (завод). 4. Куди йдуть Зіна і Ніна? 
(бібліотека). 5. Куди ви йдете? (деканат). 6. Куди їде Джон? 
(додому). 
 
Вправа 6. Напишіть речення за зразком. 
 
Зразок: Микола Петрович працює в школі. Він іде в  
           школу. 
1. Ганна працює в театрі. 2. Друзі відпочивають у клубі.    3. Ми 
гуляємо в парку. 5. Студенти снідають у кафе.       6. Студенти 
обідають у буфеті. 7. Ахмед і Джон дивляться фільм у кінотеатрі. 
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Вправа 7. Напишіть відповіді на запитання. 
 
 

Ось магазин «Книги». Де можна купити книги,  
словники, зошити?   
Куди йде Ганна? 
 

Це кіоск. 
 
 
 

Де можна купити газети,  
журнали?                                            
Куди йде Віктор? 

Це бібліотека. Де можна читати книги, газети, 
журнали, статті?   
Куди їде Ахмед? 
 

Ось кафе. Де снідають, обідають,                                             
вечеряють студенти?  
Куди вони йдуть? 
 

Це парк. Де друзі гуляють?                                               
Куди вони їдуть? 
 

Це гуртожиток. Де живуть Джон і Галина?                                                
Куди вони йдуть? 

 
Вправа 8. Напишіть запитання до виділених слів. 
 

Зразок:  Вранці  Зіна  йде в університет. – Куди йде Зіна? 
 

1. Тамара Семенівна їде на роботу. 
2. Микола Петрович іде додому. 
3. Бабуся поспішає в гастроном. 
4. Ввечері ми йдемо в театр. 
5. Вдень вони йдуть у бібліотеку. 
6. Вранці Ахмед запізнюється на урок. 
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Вправа 9. Запитайте, скільки років цим людям.  
Зразок: Ахмеду 21 рік – Скільки років Ахмеду? 
 

1. Галині 19 років. 2. Другові 18 років. 3. Брату 32 роки.      4. 
Сестрі 25 років. 5. Миколі Петровичу 61 рік. 6. Тамарі Семенівні 
58 років. 
 
Вправа 10. Допишіть речення, вживаючи слова  
               рік, роки, років. 
 

1. Мені двадцять ...                                                    
2. Йому тридцять один ....  
3. Галині двадцять чотири ... 
4. Матері сорок три .... 
5. Батькові сорок вісім ... 
6. Сестрі одинадцять ... 
7. Братові п’ятнадцять .... 
 

Вправа 11. Напишіть за зразком. 
 

Зразок: Це мій брат.  . . . . . п’ятнадцять років. 
           Це мій брат. Йому п’ятнадцять років. 
1. Це мій друг. ..... двадцять років. 
2. Це моя подруга. ...... дев’ятнадцять років. 
3. Це Джон. ..... двадцять один рік. 
4. Мій батько ще молодший. ...... сорок вісім років. 
5. Мій дідусь ще працює. ...... п’ятдесят дев’ять років. 
6. Це моя сестра. ....... двадцять три роки. 
 

Вправа 12. Прочитайте текст. 
 

Допитлива Зіна 
 Це наша вулиця. Там їдуть автомашини, автобуси, 
тролейбуси. Йдуть люди. Це наш будинок. Ось наша квартира. 
Тут живе моя сім’я: тато, мама, моя молодша сестра Зіна, бабуся і 
я. Батьки на роботі, а бабуся і Зіна вдома. Зіна дуже допитлива. 
– Бабусю, скажи, будь ласка, скільки тобі років? – питає Зіна. 
– Мені п’ятдесят чотири роки, – відповідає бабуся. 
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– А мені? 
– Тобі лише п’ять років. 
– А татові? 
– Йому тридцять один рік. 
– А мамі? 
– Їй двадцять дев’ять років. 
– А скільки років Юркові? 
– Юркові дев’ять років. 
– Бабусю, скажи, будь ласка, чи мама і тато зараз  
   на роботі? – знову запитує Зіна. 
– Ні, вони вже їдуть додому, – відповідає бабуся. 
– Мама їде в метро? 
– Ні, вона їде в автобусі. 
– А тато? 
– Тато їде в  тролейбусі. 

Ось мама і тато вдома. Ми обідаємо. Потім тато читає 
газету. Мама і бабуся дивляться телефільм. А я і Зіна йдемо в 
парк. Там дуже гарно! 
 

Дайте відповіді на запитання. 
1. Скільки років бабусі? 
2. Скільки років тату? 
3. Скільки років мамі? 
4. Скільки років Зіні? 
5. Скільки років Юрку? 
 

Вправа 13. Складіть розповідь за малюнком. 
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