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Р ІПО&ЦВ #2 

1. Добридень. 

2. Добридень. 

1. Як справи? 

2. Дякуюі добре. 

І» що це? 

2» Це журнал. 

1» Що це? 

2. Це газета. 

1. Що це? 

2. Це газети. 

1. Шо це? 

2. Це перо. 

1. Що це? 

2. Це пера. 

1. Це словник? 

2. Так, це словник. 

1. Це словники? 

2. Так, це словники. 

1. Що це? 

2. Це ключ, а,це ключі. 
\ г 

1. Що це? 

2. Це вікно, а це вікна. 

4 



1. Це стіна? 

2. Так, це стіца. 

1. Це окуляри? 

2. Ні, це не окуляри. 

1. Це палець? 

2. Ні, це не палець, а олівець. 

1. Це стіл, чи стілець? 

2. Це стілець. 

1. Це столи, чи стільці? 

2. Це столи. 

1. Що це? 

2. Це кишеня. 

1. Що це? 

2. Це кишені. 

1. Це штани? 

2. Так, це штани. 

1. Що це? 

2. Це дім, а це доми. 

1. Що це? 

2. Це ніж, а це ножі. 

1. Це гроші? 

2. Ні, це не гроші. 

1. Це олівець і перо? 

2. Ні, це ніж і ключі. 

5 



1. Це журнал і газета? 

2. Ні, це журнали й газети. 

1. Це кінь чи коні? 

2. Це коні. 
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РІАЬОдЦЕ #3. 

І. 
яасомвіїш аесонріш. 

1. Добридень І 

2. Добридень І 

1. Як справи? 

2. Дякую, добре. Як ваші справи? 

1. Дякую, також добре. Що це? 

2. Це кашкет. 

1. Що це? 

2. Це кашкети. 

1. Що це? 

2. Це краватка, а це краватки. 

1. Що це? 

2. Це черевик, а це черевики. 

1. Що це? 

2. Це кишеня. 

1. Що це? 

2. Це кишені. 

1. Що це? 

2. Це ручка, а це ручки. 

1. Що це? 

2. Це перо, а це пера. 
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1. Що це? 

2. Це вікно, а це вікна. 

1. Що це? 

2. Це стіна, а це стіни. 

1. Це ключ чи перо? 

2. Це перо. 

1. Це олівець чи ніж? 

2. Це не олівець і не ніж. Це ручка. 

1. Це журнал чи газета? 

2. Це не журнал і не газета. Це словник. 

1. Це ключ? 

2. Так, це ключ. 

1. Чий це ключ? 

2. Це ваш ключ. 

1. Чия це краватка? 

2. Це моя нраватка. 

1. Чиє це перо? 

2. Це моє перо. 

1. Чиї це окуляри? 

2. Це мої окуляри. 

1. Це ваші гроші чи мої? 

2. Це мої гроші. 

1. Чиї це стільці? 

2. Це наші стільці. 
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1 . Чия це кімната: ваша чи моя? 

2. Це не ваша кімната і не моя. Це наша кімната. 

1. Чиї це штани? 

2. Це мої штани. 

1. Це також ваші штани? 

2. Ні, це не мої штани. 

1. Це ваш ніж? 

2. Ні, це не мій ніж. Мій ніж удома. 

1. Ваші газети також удома? 

2. Так, мої газети також удома. 
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II. 

ШіШ. РАТТ&ШЗ. 

1. П. Що це? 

В. 1. Це . 

2. Це . і (й). 

3. Це.. . і (й). 

4. Це .. а це . 

2. П. Це .? 

В. 1. Так, це . 

2. Ні, це не . 

3. Ні, це не .. це. 

Примітка: Конструкції типу "Це не..., а ....", 
"Це...., а не ." даються пізніше. 

3. П. Це.чи . ? 

В. 1. Це .. 

2. Це не . і не. Це. 

4. П. Чий (чия, чиє, чиї) це .? 

В. 1. Це мій (-я, -є, -ї) . 

2. Це ваш (-а, -е, -і) . 

3. Це наш (-а, -е, -і) . 

5. П. Це ваш (-а, -е, -і) .? 

В. 1. Так, це мій (-я, -є, -ї) . 

2. Ні, це не мій (-я, -є, -ї) . 

3. Ні, це не мій (-я, -є, -ї) .. це ваш (-а,-е,-і). 
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6. п Це ваш (-а, -е, -і) . -чи мій (-я, -є, -ї)? 

В. 1. Це ваш (-а, -е, -і) ... 

2. Це мій (-я, -є, -ї) ... 

7. П• Ваш (-а, —е, “ і) ........ вдома? 

В. Так, мій (-я,-є,-ї) ... 

8. П. Де ваш (-а,-е,-і) . 

В. Мій (-я,-є,-ї) . . вдома. 

11 



III 

V ОСА В її Ь А К У. 

Мавс. п. Б’єш. п. ИеиЬ. п. Ріигаї. 

журнал газета ВІКНО окуляри 

кашкет кишеня перо гроші 

словник 

ключ 

черевик 

Дім 

кінь 

ніж 

стіл 

олівець 

стіна 

кімната 

краватка 

ручка 

штани 

палець 

стілець 

Роаа. ргоп.: Соп^.: Езсргеааі опв: 

ЧИЙ, “Я, -є, -ї і (Й) Добридень! 

мій, -я, -є, -ї а Як справи? 

наш, -а, -е, -і 

ваш, -а, -е, -і 

чи Дякую, добре. 

Вдома. 

Так. 

Ні. 

Де? 

Також. 
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Р_І АЬО&ЦД #4. 

І. 

несомвшір іщющлт. 

1. Що це? 

2. Це ручка й перо. 

1. Де перо? 

2. Перо на вікні. 

1. Де ручка? 

2. Ручка також на вікні. 

1. Це газета чи журнал? 

2. Це газета. 

1. Де ваш ніж? 

2. Мій ніж на столі. 

1. Це ваші окуляри? 

2. Ні, це не мої окуляри. 

1. Де ваші окуляри? 

2. Мої окуляри вдома. 

1. Де ваша газета? 

2. Моя газета на столі. 

1. Де стіл? 

2. Стіл у кімнаті. 

1. Що це на газеті? 

2. Це мої черевики. 
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1. Чий це календар на стіні? 

2. Це наш календар. 

1. Чиї це стільці в класі? 

2. Це наші стільці. 
. 

1. Що це на стільці: перо чи ключ? 

2. Це ключ. 

1. Перо в кишені? 

2. Так, перо в кишені. 

1. Що в кишені? 

2. В кишені перо, годинник і гроші. 

1. Стіл і стільці в кімнаті? 

2. Так, стіл і стільці в кімнаті. 

1. Де ручна й окуляри? 

2. Ручка й окуляри в кишені. 

1. Краватка на стільці? 

2. Так, краватка на стільці. 

1. Де штани - на столі? 

2. Ні, штани також на стільці. 

1. Кашкет також на стільці? 

2. Ні, кашкет на стіні. 

1. Це ваш кашкет? 

2. Ні, це не мій кашкет. Це ваш кашкет. 

1. Де ваш олівець? 

2. Мій олівець на газеті. 
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1. Де тепер ваш олівець? 

2. Тепер мій олівець на журналі. 

1. Де ваш олівець тепер? 

2. Тепер мій олівець у журналі. 

1. Де журнал? 

2. Журнал у класі на столі. 

1. Чий це дім? 

2. ІІе мій дім. 

1. Чиї це коні? 

2. Це мої коні. 
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II. 

РДИЬ РАТТДНИ5. 

1. п. Де . 

В. 1. .... на (вікно, газета, журнал, стіна, стіл, 
стілець, кашкет) 

2. .... в (газета, журнал, кашкет, кишеня, дім. 
кімната, клас). 

2. П. Де . . і (й) . 

В. 1. 

2. 

• • • • . і (й) .на. 

3. П. 

В. 1. Так, .на 

пі, ... 

3. Ні, ... 

4. П. 

В. 1. Так, .. 

2. Ні, ... 

3. Ні, .не в .. .в 

о. 11. .. на і,в; . 

В. Так, .... ,. на (в) . 

П. Де тепер 

В. Тепер ... 

6. п. Що це на (в) . ? /або: Що на (в) .. 

і' 
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III. 

У О С А В ц 1 А й У, 

Словник попереднього гвсотЬіпеі <1іаІ0£ие ПЛЮС ОКрвМІ СЛОВа 

ГОДИННИК 

календар 

де 

тепер 

Також вираз "До побачення". 
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двоомвішд) касоїшіт. 

1. Що там? 

2. Там школа. 

1. Тут клас? 

2. Так, тут клас. 

1. Де ми? 

2. Ми в класі. 

1. Де студенти? 

2.Студенти всі в коридорі. 

1. Хто тут? 

2. Тут ви і я. 

1. Хто ви? 

2. Я студент, а хто ви? 

1. Я вчитель. А хто це там? 

2. Там студентка. 

1. Наша студентка? 

2. Так, наша студентка. 

1. Де ваші вчителі? 

2. Наші вчителі всі в школі. 

1. Де ваші студенти? 

2. Наші студенти там у кімнаті. 

1. А хто це там у класі? 

2. Це наш студент. 



1. Що це там на стіні? 

2. Це карта і календар. 

1. Це ваша карта? 

2. Ні, це не моя карта. 

1. А чий це календар? 

2. Календар мій. 

1. Ваші словники тут? 

2. Ні, вони вдома. 

1. А де ваші олівці й ручки? 

2. Вони в класі на вікні. 

1. Де ваш ключ? 

2. Мій ключ тут у кишені. 

1. Ваш словник на столі? 

2. Ні, мій словник не на столі. Він там на стільці. 

1. Чиї це окуляри там на газеті? 

2. Це мої окуляри. 

1. Де мій годинник? 

2. Ваш годинник на столі. 

1. А де він тепер? 

2. Тепер він у кишені. 

1. Дякую, до побачення. 

2. До побачення. 
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II. 

ТШІТ.Ь РАТТМ5. 

1. П. Що це? (тазе., івт., пеиі., рі.) 

В. Це. 

П. Де він (вона, воно, вони)? 

В. Він (вона, воно, вони) на (в) . 

2. П. Хто це? 

В. Це; студент, студентка, вчитель, вчителька (також Рі. 
цих іменників), ви (фото), я (дзеркало). 

3. П. Це. (студент, -ка, вчитель, -ка)? 

В. 1. Так, це . 

2. Ні, це не.. це. 

4. П. Хто я (ви, він, вона, вони)? 

В. Я (ви, він, вона, вони) 

П. А ви (я, він, вона, вони) також.? 

В. 1. Так, я (ви, він, вона, вони) також . 

2. Ні, я (ви, він, вона, вони) не . 

3. Ні, я (ви, він, вона, вони) не ., я (ви, він, 
вона, вони) . 

П. Хто ми? (вчитель сидить на стільці поруч з студентами). 

В. Ми студенти. 

Примітка; На питання "Хто ви?" може бути дві відповіді 
(відповідно до жесту вчителя ; "Я студент" і 
"Ми студенти".). 

5. П. Я (ви, він, вона, вони). ? 

В. 1. Так, я (ви, він, вона, вони). 
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В. 2. Ні, я (ви, він, вона, вони) не .... 

3. Ні, я (ви, він, вона, вони) не .... 
вона, вони). 

я (ви, він, 

6. п. Де я (ви, він, вона, ми, вони)? 

в. Ви (я, він, вона, ми, вони) в . 
в кімнаті, в коридорі). 

. (в школі, в класі, 

7. П. Де . ? 

В. . на (в) . 

П. А де він (вона, воно, вони) тепер? 

В. Тепер він (-а, -о, -и) на (в). • • 

8. П. Хто тут? Хто там? Хто тут, а хто там? Що тут? 
Що там? Що тут, а що там? 

В. Тут. Там. Тут.. а там... 

9. Додаткові питання: 

Де студент (-и)? 

Де вчитель (-і)? 

Хто в школі? (в класі? в кімнаті? в коридорі?) 

Тут клас? (школа?) 

21 



III 

V ОСАВЇЇЬАКТ. 

Регаоп. ргоп.: 

Я 

він, вона 

ми 

ви 

вони 

всі 

хто 

N о ц п в; 

вчитель(-на) 

студент(-на) 

ААуєгЬв: 

тут 

там 

карта 

коридор 

школа 
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Р І А Ь О 6 Ц Е #6. 

І. 
аЕСОМВІШД ДДСОНВРІШ. 

1. Добридень І 

2. Добридень! 

1. Як справи? 

2. Дякую, добре. 

1. Скажіть, будь ласка, школа тут? 

2. Так, школа тут. 

1. А де студенти? 

2. Всі студенти в класі. 

1. А де вчителі? 

2. Вони також у класі. 

1. Хто ваш учитель? 

2. Наш учитель пан Петренко. 

1. А хто ваша вчителька? 

2. Наша вчителька пані Петренко. 

1. Вона в класі? 

2. Так, вона в класі. 

1. Скажіть, де ваш клас? 

2. Наш клас там. 

1. А чий клас тут? 

2. Тут не наш клас. 
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1. Скажіть, іспит завтра? 

2. Ні, іспит сьогодні, 

1. Це погано. Я йду тепер. 

2. Куди ви йдете? 

1. Я йду додому. Де мій словник? 

2. Ваш словник там на вікні. 

1. А де ваші журнали? 

2. Всі мої журнали вдома. 

1. Скажіть, будь ласка, сьогодні всі студенти в школі? 

2. Ні, не всі. 

1. Студент Сміт у школі? 

2. Так, студент Сміт сьогодні в школі. 

1. Це не він там у коридорі? 

2. Так, це він. 

1. А хто це там у кімнаті? 

2. Це наші студентки. 

1. Чия це карта там на стіні? 

2. Це моя карта. 

1. На стільці ваш ключ чи мій? 

2. На стільці ваш ключ. 

1. Що тут? 

2. Тут вікно. 

1. А що там? 

2. Там також вікно. 
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1. Де ручка й олівець? 

2. Ручка на вікні, а олівець на столі. 

1. Де на столі? 

2. Там, на газеті. 

1. А де мої гроші? 

2. Всі ваші гроші там у журналі. 

1. Дуже дякую! До побачення! 

2. До побачення! 

її. 

РКІЬЬ РАТТЗВН5. 

Оскільки діалог №6 має характер підсумковий і кількість 
нових конструкцій у ньому мінімальна, для нього слід використа¬ 
ти всі зразки, подані для діалогів 11-5. 

ш. 
V О С А В ц Ь А К І, 

Вхргеааіопа: МувгЬв: Иошів: УегЬа: 

1. Дуже добре (погано). 1. сьрродні іспит ІДУ 

2. Дуже дякую. 2. завтра ідете 

3. Пан...., пані.... . 3. додому 

4. Скажіть (будь ласка)... 4. дуже 

5. погано (добре) 

6. куди 

Примітка: Бажано підкреслити різницю між словами "вдома" - 
"додому" (Чи ми вдома? - Ні, ми не вдома, ми в 
школі, в класі. Куди ви йдете? - Я йду додому.). 
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Б 1-А Ь О О Ц В #7 

І. 
ВЕСОМВПШР КЕСОНРІЖ}, 

1. Скажіть, будь ласка, який це словник на столі? 

2. Це старий словник. : 

1. Це поганий словник? 

2. Так, це поганий словник. 

1. А де ваш новий словник? 

2. Мій новий словник удома. 

1. Яка це ручка? 

2. Це нова добра ручка. 

1. Це ваша ручка? 

2. Ні, не моя. 

1. Тепер скажіть, яке вікно тут, а яке вікно там? 

2. Тут велике вікно, а там мале. 

1. Добре. Скажіть, які це кашкети - нові чи старі? 

2. Це нові кашкети. 

1. А де старі кашкети? 

2. Старі кашкети в коридорі на стіні. 

1. Ваші штани старі чи нові? 

2. Мої штани нові. 

1. А мої? 

2. Ваші старі. 

1. Це добре вино? 

Ні, це погане вино. 

26 



1. А де добре вино? 

2. Добре вино, там на вікні. 

1. Це добра крейда? 

2. Так, це добра крейда. 

1. А яка крейда там? 

2. Там погана крейда. 

1. Ваш дім великий? 

2. Мій дім дуже великий. А ваш? 

1. Мій дім малий. А ваша школа велика? 

2. Наша школа дуже велика. 

1. Це дуже добре. Скажіть, де мої нові черевики? 

2. Ваші нові черевики там у кімнаті. 

1. Дякую. Це старі чи нові газети? 

2. Це нові газети. 

1. А де старі українські газети? 

2. Всі старі українські газети вдома. 

1. Скажіть, у класі новий календар? 

2. Так, у класі новий календар. 

1. Скажіть, будь ласка, де сьогодні пан Петренко? 

2. Він сьогодні вдома. 

1. А де пані Петренко? 

2. Вона сьогодні тут у школі. 

1. Це не вона там у коридорі? 

2. Так, це вона. 
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1. Де наші студенти сьогодні? 

2. Вони всі в класі. 

1. Тепер я йду додому. До побачення! 

2. До побачення! 

її. 
ЇШІЬЬ РАТТШШ5. 

1. П. Що це? 

В. 1. Це . 
прикметник + іменник 

Приклад: Це новий журнал. 

2. Це .. 
прикметник ♦ принметник ♦ іменник 

Пр.: Це новий український журнал. 

ПРИМІТКА: Вживати іменники всіх трьох родів і обох чисел. 

2. П. Який (-а,-е,-і) це .? 
іменник 

Пр.: Який це стіл? 

В. Це .. . 
прикметник ♦ іменник 

Пр.: Це великий стіл. 

3. П. Це . ? 
прикметник + іменник 

Пр.: Це великий стіл? 

В. 1. Так, це . 
прикметник «• іменник 

Пр.: Так, це великий стіл. 

2. Ні, це не . 
прикметник +. іменник 

Пр.: Ні, це не великий стіл. 
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4. П Це чи ? 
прикметник прикметник + іменник 

Пр.: Це великий чи малий стіл? 

В. Це . 
прикметник ♦ іменник 

Пр.: Це малий стіл. 

5. П. Тут (там) . ? 
прикметник ♦ іменник 

Пр.: Тут малий стіл? 

В. 1. Так, тут (там) . 
прикметник ♦ іменник 

Пр.: Так, тут (там) малий стіл. 

2. Ні, тут не .. а. 
прикметник 4 іменник прикметник 

Пр.: Ні, тут не малий стіл, а 
великий 

6. П. Ваш (-а,-е,-і) . ? 
іменник 4 прикметник 

Пр.: Ваш дім новий? 

В. 1. Так, мій (-я,-є,-ї) . 
іменник 4 прикметник 

Пр.: Так, мій дім новий. 

2. Ні, мій (-я,-є,-ї) . не . 
іменник прикметник 

Пр.: Ні, мій дім не новий. 

7. П. Чий (-я,-е,-ї) це ... ? 
прикметник 4 іменник 

Пр.: Чий це великий дім? 

В. Це мій (ваш, наш - всі роди й числа) . 
прик. ♦ іменник 

Пр.: Це мій великий дім. 
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8. П. Чий (-я,-є,-ї) це .,.там на ......? 
прикм. + іменник імен. 

Пр.: Чий це новий словник там на столі? 

В. Це мій (наш,ваш - всі роди й числа) . 

Пр.: Це мій. 

9. П. Де мій (ваш,наш - всі роди й числа) . ? 
прикм. + імен. 

Пр.: Де мій новий словник? 

В. Ваш (мій,наш - всі роди й числа) .. на (в) 
прик. ♦ їм. 

іменник 
Пр.: Ваш новий словник на вікні. 

10. П. А . також на (в) . ? 
прик.(антонім) ♦ імен. імен. 

Пр.: А старий словник також на вікні? 

В. 1. Так, 

2. Ні, 

Пр.: Так, він також на вікні. 

Пр.: Ні, він не на вікні, він на 

ні. 
7 0 0 А В П А В У. 

Ай^есЬіуеві Іпйег.ргоп*: Иоипа; 

великий - малий який ВИНО 

добрий - поганий крейда 

новий - старий 

український 

ЗО 



5ЦРРШШТ УОСАВІЛЛНУ 

(£ог геГегепсе) 

Ріаіоеиев 1-6. 

і Ехргевзіопв: 

журнал газета перо окуляри Добридень! 

ключ кишеня штани Як справи? 

словник стіна черевики Дякую,добре 
(погано). 

дім кімната До побачення. 

кашкет краватка Будь ласка. 

ніж ручка Скажіть... 

кінь вчителька Так. 

олівець карта Ні. 

палець студентка 

стіл школа 

стілець 

ГОДИННИК 

календар 

вчитель 

студент 

коридор 

іспит 
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РІАЬООЦЗ #8 

І. 
насомвіта весодріш. 

1. Добридень! 

2. Добридень! 

1. Що це ви робите? 

2. Я читаю. 

1. Що ви читаєте? 

2. Я читаю газети. 

1. А журнали ви читаєте? 

2. Тут не читаю. Я читаю журнали вдома. 

1. Скажіть, яка це газета? 

2. Це газета "Ранок". 

1. Це цікава газета? 

2. Ні, не цікава. 

1. Скажіть, що це? 

2. Це стіна. 

1. Що ви бачите? 

2. Я бачу стіну. 

1. Що ви бачите на стіні? 

2. На стіні я бачу календар, карту й дошку. 

1. Що ви бачите там на вікні? 

2. На вікні я бачу олівець, ручку й перо. 
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1. А що ви бачите на стільці? 

2. На стільці я бачу кашкет, краватку й штани. 

1. Що ви бачите там на журналі - ключ чи перо? 

2. На журналі я бачу ключ. 

1. Би бачите літак? 

2. Бачу дуже добре. 

1. Це великий літак? 

2. Ні, це малий літак. 

1. Скажіть, кого ви бачите там у коридорі? 

2. Там у коридорі я бачу студента. 

1. А кого ви бачите там у кімнаті? 

2. Там у кімнаті я бачу студентку. 

1. Ви бачите в коридорі вчителя? 

2. Ні, в коридорі я не бачу вчителя. 

1. Скажіть, будь ласка, кого ви тут знаєте? 

2. Я знаю тут студента Сміта. 

1. Він солдат? 

2. Так, він солдат. 

1. А капітана Петренка знаєте? 

2. Ні, не знаю. 

1. Хто це там у класі? 

2. Це вчитель і вчителька. 

1. Ви знаєте вчителя і вчительку? 

2. Знаю дуже добре. 
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1. Ви знаєте, де моя хата? 

2. Ні, не знаю. А ви знаєте, де мій дім? 

1. Знаю. Ваш дім дуже гарний. 

2. Так, він великий і новий. 

1. Який гарний день сьогодні! 

2. Так, день сьогодні дуже гарний. 

1. До побачення! 

2. До побачення! 

її. 
і 

РШЬЬ РАТТШШ5. 

1. П. Що ви читаєте? 

В. Я читаю . 

Пр.: Я читаю газету. 

П. А що я читаю? 

В. Ви читаєте . 

Пр.: Ви читаєте журнал. 

2. П. Ви читаєте . ? (логічний наголос на іменнику). 

Пр.: Ви читаєте журнал? 

В. 1. Так, я читаю . 

2. Ні, я читаю . 

Пр.: Ні, я читаю газету. 

3. П. Ви читаєте . чи . ? 

Пр.: Ви читаєте журнал чи газету? 

В. Я читаю . 

Пр.: Я читаю журнал (газету). 
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П. А що я читаю. - . чи . ? 

Пр.:А що я читаю - газету чи журнал? 

В. Ви читаєте . 

Пр.: Ви читаєте газету. 

4. П. Де ви читаєте .? 

Пр.: Де ви читаєте газету? 

В. Я читаю.в.(в класі, в кімнаті, 
в школі, в коридорі,вдома). 

Пр.: Я читаю газету в класі (в кімнаті). 

5. П. Що ви робите? (Що ви робите сьогодні?) 

В. Я читаю. (Сьогодні я читаю.) 

П. Що ви читаєте? (Що ви читаєте сьогодні?) 

В. Я читаю. (Сьогодні я читаю.) 

6. П. Що ви бачите? (Що ви бачите там, тут, на столі, 
на вікні, в класі і т.д.) 

7. П. Де ви бачите .? 

Пр.: Де ви бачите словник? 

В. Я бачу.на(в).(на стільці, в класі 
і т.д.) 

Пр.: Я бачу словник на столі (на стільці). 

8. П. Ви бачите .? 

Пр.: Ви бачите книгу? 

В. 1. Так, я бачу . 

Пр.: Так, я бачу книгу. 

2. Ні, не бачу. (Речення типу "Ні, я не бачу стола" 
даються в наступних діалогах.) 
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9. П. Кого ви бачите там? (тут, в класі і т.д.) 

В. Там (тут, в класі і т.д.) я бачу. (капітана, 

солдата, вчителя, студента, вчительку. Можна вико¬ 

ристати прізвища "Сміт" і "Петренко")* 

10. П. Кого ви знаєте тут в школі? 

В. Тут в школі я знаю . 

11. П. Ви знаєте . ? 

Пр.: Ви знаєте вчителя Петренка? 

В. Так, знаю. 

12. П. Ви знаєте,де моя хата (мій дім, наша, школа, наш клас, 

моя кімната, наші студенти)? 

В. Так, я знаю, де ваша хата (ваш дім .... ). 

13. П. Ви знаєте, хто наш учитель (наша вчителька)? 

В. Наш учитель - пан (пані) Петренко. 

14. П. Сьогодні гарна погода (гарний день, ранок)? 

В. І.Так, сьогодні гарна погода (гарний ранок...). 

2.Ні, сьогодні погана погода (поганий ранок...). 
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III 

V 0 С А В Ц Ь А Я І. 

УегЬз: ІТоипзї Ай.і.: Іп’Ьег.'а-гоп^: 

бачу, бачите вокзал цікавий кого 

знаю, знаєте капітан гарна 

читаю, читаєте солдат 

робите день 

літак 

ранок 

хата 

погода 

дошка 

Примітка: Для цього діалогу можна використовувати список слів, 

даний в "Уосашіагу" попереднього діалогу. 
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2 І АІіО&ЦЗ #9 

І. 
дасоюіга дас одріж. 

1. Добридень! 

2. Добридень! 

1. Як справи? 

2. Дякую, не погано. 

1. Що це ви читаєте? 

2. Я читаю новий англійський журнал. 

1. А що це тут? 

2. Це стара англійська газета. 

1. Ви читаєте стару англійську газету? 

2. Ні, не читаю. 

1. Хочете нову українську газету? 

2. Хочу. Дуже дякую. 

1. Ви добре читаєте по-українському? 

2. Читаю добре, а говорю погано. 

1. Ви говорите вдома по-українському? 

2. Я говорю по-українському тільки в школі. 

1. Чи ви бачите тут англійський словник? 

2. Так, бачу. Він там на столі. 

1. Би бачите тут англійську карту? 

2. Я бачу англійську корту там на стіні. 
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1. Яко вино ви бачите на столі - американське чи англійське? 

2. На столі я бачу американське вино. 

1. Які гроші ви бачите на вікні - американські чи українські? 

2. На вікні л бачу американські гроші. 

1. Яку крейду ви тут бачите - червону чи білу? 

2. Я бачу тут білу крейду. 

1. Чи ви знаєте нового вчителя? 

2. Так, я знаю нового вчителя. 

1. Ви знаєте нову вчительку? 

2. Так, я знаю нову вчительку. 

1. Кого ви бачите там у класі? 

2. Я бачу там американського студента й американську 
студентку. 

1. А кого ви бачите в коридорі? 

2. В коридорі я бачу американського солдата. 

1. Ви бачите там у кімнаті американського капітана? 

2. Ні, не бачу. 

1. Хто ваш начальник? 

2. Наш начальник пан Сміт. Ви знаєте пана Сміта? 

1. Ні, не знаю. Ви йдете завтра ввечері в школу? 

2. Ні, не йду. 

1. Чому? 

2. Бо завтра ввечері я читаю. 

1. Що ви читаєте завтра ввечері? 

2. Завтра ввечері я читаю цікаву українську книгу. 
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1* Ви йдете тепер додому? 

2. Ні, не йду. Я йду додому ввечері. 

1. Чому ви не йдете додому тепер? 

2. Бо сьогодні іспит. 

II. 

ваш, РАТТЕШЗ, 

Для 9-го діалогу треба використати всі зразки попереднього 

діалогу, вставляючи перед іменником в знахідному відмінку від¬ 

повідні означення - прикметники. Крім того, (і це головне!) 

потрібно широко вживати такі конструкції - питання: 

1. П. Який (-у) .ви читаєте? (вдома, в) 

Пр.: Який журнал ви читаєте вдома (в класі...)? 

2. П. Який (-у) .ви бачите? (там, тут, в, на) 

Пр.: Яку газету ви бачите тут (там, на стільці...)? 

3. П. Який (-у) .ви знаєте? 

Пр.: Який журнал ви знаєте? 

4. П. Який (-у) . ви хочете? 

Пр.: Який журнал ви хочете? 

5. П. Який (-у) .ви . чи .? 
дієсл. - прикм. прикм. 

Який журнал ви хочете - український чи англійський? 

6. П. Якого (-у) . ви знаєте (бачите)? 

Пр.: Якого капітана ви знаєте? 
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7. П. 

В. 

8. П. 

В. 

9. П. 

В. 

10. П. 

В. 

11. п. 

В. 

Ви говорите (читаєте) по-українському? 

1. Так, я  . по-українському. 
дієсл. 

Пр.: Так, я говорю по-українському. 

2. Ні, я не .по-українському. 
дієсл. 

Пр.: Ні, я не говорю по-українському. 

Ви добре говорите (читаєте) по-українському? 

1. Так, я добре . по-українському. 
дієсл. 

Пр.: Так, я добре говорю по-українському. 

2. Ні, я погано . по-українському. 
дієсл. 

3. Я трохи . по-українському. 
дієсл. 

Пр.: Я трохи говорю по-українському. 

Ви читаєте тільки українські (англійські) . ? 

Пр.: Ви читаєте тільки українські газети? 

1. Так, я читаю тільки українські . 

2. Ні, я читаю також..... . 
прикм. (рі.) ♦ імен, (рі.) 

Пр.: Ні, я читаю також англійські газети. 

Чому ви читаєте старий журнал? 

Бо це цікавий журнал. 

Чому ви не йдете в коридор? 

Бо я читаю цікаву книгу. 
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III 

УОСАВІГІАКЇ. 

Ай.іесЬіуевг УегЬа: Иоїшві 

новий - старий бачу - бачите книга 

добрий - поганий знаю - знаєте начальник 

великий - малий читаю - читаєте 

український - англійський хочу - хочете 

американський говорю - говорите 

гострий (ніж) іду - йдете 

класна (дошка) 

гарна 

білий - червоний 

- робите 

бо 

чому 

по-українському 

Окремі слова: 

тільки 

трохи 

увечері 
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Р ІАЬОС-ЦЕ # 10. 

І. 
КВСОМВШЗР КДСОНРІНС-. 

1. Добридень! 

2. Добридень! 

1. Як справи? 

2. Дякую, добре. Як ви? 

1. Дякую, також добре. 

2. Сідайте, будь ласка. 

1. Дякую. Що ви робите? 

2. Я читаю англійський журнал і українську газету. 

1. Що це на столі? 

2. Це українська книга. 

1. Ви читаєте по-українському добре? 

2. Так, добре, але, на жаль, не говорю. 

1. Шкода. Я говорю по-українському добре. 

2. Ви говорите по-англійському? 

1. Говорю трохи. Ви все розумієте, коли я говорю по-укра¬ 
їнському? 

2. Розумію все, коли ви говорите повільно й голосно. 

1. Ви знаєте нашого нового вчителя? 

2. Так, я знаю вашого нового вчителя. 
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1. Він американець? 

2. Ні, він українець. 

1. Ви знаєте мою нову вчительку? 

2. Так, я знаю вашу нову вчительку. Вона також українка. 

1. Ви знаєте нашу нову студентку? 

2. Знаю. 

1. Вона українка? 

2. Ні, вона американка. 

1. Хто це там у коридорі? 

2. Це студенти й вчителі. 

1. Вони всі американці? 

2. Ні, студенти - американці, а вчителі - українці. 

1. Ваше звання? 

2. Моє звання рядовий. 

1. Ваше прізвище? 

2. Моє прізвище Шевченко. 

І. Ваше ім’я? 

2. Моє ім’я Іван. 

1. Ви українець? 

2. Так, українець. 

1. Де ви живете? 

2. Я живу в Монтереї. 

1. Ви знаєте капітана Петренка? 

2. Знаю дуже добре. 
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1* Ви знаєте моє звання? 

2. Знаю, Ви сержант. 

1. Дякую, це добре. До побачення! 

2. До побачення! 

її. 

рйіьь раттдішз. 

1. П. Ви знаєте мою (нашу, вашу) . ? 
прикм. ♦ імен. 

Пр.: Ви знаєте нашу нову вчительку? 

В. Так, я знаю вашу (нашу, мою) . 
прикм. ♦ імен. 

нова вчителька 
стара -1- студентка 
українська кімната 

школа 

2. П. Ви бачите мою (нашу, вашу) . ? 
прикм. ♦ імен. 

Пр.: Ви бачите мою червону краватку? 

В. Так, я бачу вашу (нашу, мою) . 
прикм. + імен. 

велика - мала газета 
стара - нова кімната 
добра - погана ручка 
цікава краватка 
гарна карта 
біла 4- школа 
червона і студентка 
класна вчителька 

крейда 
дошка 
хата 
книга 
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3. П. Ви читаєте мою (вашу) . ? 
імен, 

Пр.: Ви читаєте мою книгу? 

В. 1. Так, я читаю вашу (мою) 

2, Ні, я читаю мою (вашу) 

імен, 

імен, 

П. Ви читаєте мою чи вашу...? 
імен. 

В. Я читаю мою (вашу) 
імен, 

книга, газета 

4. П. Ви читаєте мій (ваш) 
імен 

В. 1. Так, я читаю ваш (мій) 

2. Ні, я читаю мій (ваш) 

П. Ви читаєте мій чи ваш 

В. Я читаю ваш (мій) .... 

імен 

імен 

імен 

імен 

5. П. Ви бачите мій (ваш, наш) . ? 
прикм. - імен. 

Пр.: Ви бачите мій новий дім? 

В. Так, я бачу ваш (мій, наш) 
прикм. - імен, 

6. П. Ви бачите мого (вашого, нашого) . 
прикм. - імен. 

Гір.: Ви бачите мого нового вчителя. 

В. Так, я бачу вашого (мого, нашого) 
прикм. - імен. 
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7. П. Би знаєте мого (вашого, нашого) . ? 
прикм. + імен. 

Пр.: Би знаєте мого нового начальника? 

В. Так, я знаю вашого (мого, нашого) 
прикм. ♦ ім. 

новий - старий журнал учитель 
добрий - поганий ключ студент 
гарний словник начальник 
великий- малий ніж капітан 
гострий олівець сержант 
білий дім солдат 
червоний стіл кінь 
український стілець 
англійський кашкет 
американський вокзал 

літак 
годинник 
календар 

8. П. • Би бачите мої (ваші, наші) . 
прикм. ♦ імен. 

Пр.: Ви бачите мої великі окуляри? 

окуляри, штани, черевики а також 

Ріигаї від іменників, що підходять. 

Примітка: Не слід торкатися живих об’єктів у множині, 
бо родовий відмінок множини дасться далеко 
пізніше. Слід також уникати негативних 
відповідей в однині типу "Ні, я не бачу (не 
знаю) вашого нового словника", бо родовий 
відмінок дається в наступних діалогах. 

9. П. Би (я, він) українець? 

В. 1. Так, я (ви, він) українець. 

2. Ні, я (ви, він) не українець. 

3. Ні, я (ви, він) не українець. Я (ви, він) американець. 

10. П. Те ж саме з' жіночим родом. (Вона українка? Наша нова 
вчителька американка?) 
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11. 
12. П. 

В. 

П. 

В. 

П. 

В. 

13. П. 

В. 

14. П. 

В. 

15. 

Те ж саме з множиною. (Ми, ви - американці, українці?) 

Як ви говорите по-українському (по-англійському)? 

Я говорю добре (погано, повільно). 

Ви добре говорите по-українському (по-англійському)? 

1. Так, я добре говорю по-українському (по-англійському). 

2. Ні, я говорю по-українському погано. 

Ви говорите по-українському? 

1. Так, я говорю по-українському. 

2. Ні, я не говорю по-українському. 

3. Говорю трохи. 

Де ви (я) живете (живу)? 

Я живу в Монтереї. (Ви живете .) 

Ви все розумієте, коли я говорю по-українському 

(по-англійському)? 

1. Так, я розумію все. 

2. Ні, я розумію не все. 

Скажіть ваше ім’я. Скажіть ваше прізвище. Скажіть 

ваше звання. 
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РІАЬОС-ЦЕ #Ц. 

І. 
юаоомвіш) нлсояріш. 

1. Добридень! 

2. Добридень! 

1. Ви не знаєте, де рядовий Шевченко? 

2. Він там у кімнаті. 

1. А куди ви йдете? 

2. Спочатку я йду в мою кімнату, а потім у штаб. 

1. Ви йдете також у ресторан? 

2. Ні, я не йду в ресторан. 

1. Ви не знаєте, лейтенант Сміт уже в штабі? 

2. На жаль, не знаю. 

1. А ви знаєте, де полковник? 

2. Полковник у ресторані. 

1. А де ваш брат? 

2. Він також у ресторані. 

1. Ви знаєте,де єфрейтор? 

2. Пробачте, який єфрейтор? 

1. Єфрейтор Петренко. 

2. Ні, я не знаю, де єфрейтор Петренко. 

1. Ви йдете сьогодні ввечері в клуб? 

2. Так, іду. 
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1* Чи ви йдете завтра в ліс? 

2. Ні, я не йду завтра в ліс. 

і. Ваша сестра вдома? 

2. Так, сьогодні вона вдома. 

1. Ви йдете завтра в школу? 

2. Так, завтра я йду в школу. 

1. Скажіть, будь ласка, куди ви кладете ваші книги? 

2. Я кладу мої книги на стіл. 

1. Де ваші книги? 

2. Мої книги на столі. 

1. Скажіть, будь ласка, що я роблю? 

2. Ви кладете кашкет і краватку на стілець. 

1. Де вони тепер? 

2. Тепер вони на стільці. 

1. Скажіть, де ручка й олівець? 

2. Ручка й олівець на журналі. 

1. Що я роблю тепер? 

2. Ви кладете ручку й олівець у журнал. 

1. Де вони тепер? 

2. Тепер вони в журналі. 

1. Куди я кладу мої окуляри? 

2. Ви кладете ваші окуляри в кишеню. 

1. Де мої окуляри тепер? 

2. Тепер вони в кишені. 
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1. Скажіть, куди я кладу білу книгу? 

2. Ви кладете білу книгу на великий стіл. 

1. Куди я кладу червону книгу? 

2. Ви кладете червону книгу на малий стіл. 

1. Скажіть тепер, куди я йду? 

2. Ви йдете в клас. 

1. Де я тепер? 

2. Тепер ви в класі. 

1. Вже пізно, я йду додому. До побаченняІ 

2. До побачення! 
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II. 

ЗШІІіЬ РАТТШШ5. 

1. П. Куди ви (я) йдете (йду) ? 

В. 1. Я йду в ...... 
прикм.(або присвійний займ.) ♦ імен. 

Пр.: Я йду в офіцерський клуб. 

2. Ви йдете в ..... 
прикм.(або присв.займен.) ♦ імен. 

Пр.: Ви йдете в український ресторан. 

кімната клас ресторан 
школа клуб штаб 
коридор ліс 

Примітка: В цьому діалозі слід уникати іменника 
"вокзал”, бо це слово вимагає приймен¬ 
ника "на". 

2• П. Де .. ....... • • ..•••••. ? 
прикм.(або присвійний займ.) + імен. 

Цр.: Де новий (наш.) начальник? 

В. Він (вона, вони) в . 

3. П.....в . ? 
прикм.(а,бо присв.займен.) + імен. + імен. 

Пр.: Американський студент у школі? 

В. 1. Так, він (вона,воно) в ... 
імен. 

Пр.: Так, він у школі. 

2. Ні, він (вона, воно) в . 
імен. 

Пр.: Ні, він у клубі. 
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Слова для питань 2 - Зі 

новий - старий 
наш - ваш 
мій 
добрий - поганий 
український - американський 

вчитель - вчителька 
студент - студентка 
солдат, єфрейтор, 
сержант, лейтенант, 
капітан, полковник, 
начальник. 

Примітка: Можна також використати прізвища - Петренко, 
Кравченко, Шевченко, Сміт. 

4. П. Куди ви (я) кладете (кладу) . ? 
прик.(або присв.займ.)*ім. 

Пр.: Куди ви кладете новий ніж? 

В. Я (ви) кладу (кладете) .в (на) .... . 

Пр.: Я кладу новий ніж на вікно (на стіл ...). 

П. Де . ? 
прикм. (або присв.займ.) + імен. 

Пр.: Де новий ніж? 

В. . в (на) . 
прикм. + імен. імен. 

Пр.: Новий ніж на столі. 

П. А де тепер . ? 
прикм. + імен. 

Пр.: А де тепер новий ніж? 

В. Тепер він (вона,воно,вони) на(в) . 
імен. 

Пр.: Тепер він на вікні. 

5. П. Я кладу. на(в) . ? 
прикм. ♦ імен. імен. 

Пр.: Я кладу малий годинник на стілець? 

Так, ви кладете , 
прикм. + імен. імен. 

Ні, ви кладете 
прикм. + імен. імен. 

53 



3. Ні, ви кладете ...не на(в) ...». 
прик. + імен. імен. 

Ви кладете ...на(в) ...,. 
прикм. * імен. імен. 

6. П. Що ви (я) кладете (кладу) на(в) . ? 
імен. 

В. Я (ви) кладу (кладете) .І...... 
прикм. ♦ імен. 

7. П. Чий .і. я(ви) кладу (кладете) на(в) 
прикм. + імен. 

..7 
імен. 

В. Я (ви) кладу (кладете) мій(ваш,наш) . 
прикм. + імен. 

на(в) . 
імен. 

Примітка: Сьоме питання слід дати в усіх трьох родах 
і в обох числах. 
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ВІАЬОЙЦД #12. 

І. 
ДЗООИВШЕР &ЗСОДРІШ. 

1. Що це? 

2. Це моя кишеня, 

1. Що є в кишені? 

2. В кишені є гроші. 

1. Чи в кишені є ключ? 

2. Ні, в кишені немає ключа. 

1. Чи в кишені є ніж? 

2. Ні, в кишені немає ножа. 

1. А де є ніж? 

2. Який ніж? 

1. Великий гострий ніж. 

2. Великий гострий ніж є в кухні. 

1. Чи там у кімнаті є карта? 

2. Ні, там у кімнаті немає карти. 

1. А де є карта? 

2. Карта є в класі на стіні. 

1. Чи в класі є вино? 

2. Ні, в класі немає вина. 

1. Чому тут у школі немає коридора? 

2. Пробачте, в школі є коридор. 
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1. Чи ви бачите звідси ліс? 

2. Ні, я не бачу звідси лісу. 

1. А що ви бачите звідси? 

2. Звідси я бачу будинки. 

1. Які будинки ви бачите? 

2. Я бачу великі й малі будинки. 

1. Чи ви бачите там високий гарний будинок? 

2. Бачу. Це наш вокзал. 

1. Скажіть, у школі є кухня? 

2. Ні, в школі немає кухні. 

1. А де є кухня? 

2. Кухня в ресторані. 

1. Чи тут є їдальня? 

2. Ні, тут немає їдальні. їдальня там, де клуб 

1. Чи тут також немає крамниці? 

2. Немає. 

1. А театр є? 

2. Театр є. 

1. Скажіть, ви читаєте газету "День"? 

2. Ні, я не читаю газети "День". 

1. А що ви читаєте? 

2. Я читаю тільки журнал "Ранок". 

1. Чи ви знаєте єфрейтора Петренка? 

2. Ні, я не знаю єфрейтора Петренка. 
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1. Скажіть, будь ласка, кого ви бачите там у класі? 

2. Я бачу там учителя і студента. 

1. Чи ви бачите там учительку? 

2. Ні, я не бачу там учительки. 

1. А студентку бачите? 

2. Студентки також не бачу. 

1. Ви не знаєте, що значить слово "гаманець"? 

2. Знаю. Бачите, це гаманець. Розумієте? 

1. Розумію дуже добре. Дякую. 

2. Ви вже йдете додому? 

1. Ні, я ще не йду. 
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II 

ШІІЬЬ РАТТМШ5. 

1. П. Чи тут є . ? 
імен. 

Пр.: Чи тут є штаб? 

В. 1. Так, тут є . 
імен. 

Пр.: Так, тут є штаб. 

2. Ні, тут немає . 
імен. 

Пр.: Ні, тут немає штабу. 

штаб капітан школа 
магазин лейтенант кімната 
клуб єфрейтор хата 
театр сержант крамниця 
ресторан полковник ' їдальня 
коридор начальник канцеляр 
вокзал вчитель кухня 
ліс 
клас 
будинок 
дім 

вчителька 

Чи в клас і є .. ? 
імен. 

Пр.: Чи в класі є чорнило? 

Так, у класі є . 
імен. 

2. Ні, в класі немає . 
імен. 

2. П. 

В. 1. 

стіл дошка вікно 
стілець карта чорнило 
годинник крейда 
календар 
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3. п (Чи) в школі є ? 

Примітка: Можна використати більшість слів, даних для 
першого питання. 

4. П. (Чи) в крамниці є .? 

годинник 
вино 

5. П. (Чи) в кишені є . ? 

ключ ручка 
олівець гроші 
ніж 
годинник 

Примітка: Слово "гроші" не вживати в негативних 
відповідях. 

6. П. (Чи) в клубі є .? 

газети 
журнали 
книги 
карти 

Примітка: На це і на наступне питання жадати лише 
позитивної відповіді. 

7. П. (Чи) в штабі є . ? 

книги календарі 
олівці чорнило 
ручки пера 
словники 

Примітка: Можна також використати такі "місця": 
на столі, на стільці, на вікні, в кишені, 
на газеті, на стіні. 

8. П. Де є .7 
імен. 

Пр.: Де є вино? 

В... є в... 
імен. імен. 

Пр.: Вино є в крамниці. 
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9. П. Що є на(в) . ? 
імен, 

Пр.: Що є на столі? 

В. На (в) ... є ... г.... 
імен. імен. 

Пр.: 1. На столі є газети. 

2. На столі є газети й журнали. 

3. На столі є газети, журнали й олівці. 

10. П. Чи ви знаєте . ? 
імен. 

Пр.: Чи ви знаєте капітана? 

11. П. Чи ви бачите . ? 
імен. 

12. П. Чи ви читаєте .. ? 
імен. 

Примітка: На питання 10-12 бажано одержати негативні 
відповіді. Для [ питання 11-го широко вико- 
ристати живі й неживі об’єкти, * 

Нові с л о в а : 

будинок їдальня театр є - немає 
гаманець канцелярія чорнило може 
діалог крамниця звідси правда 
магазин кухня значить 

60 



РІАЬО&ЦЕ #13. 

І. 
ЯИООМВЗЖР НЕСОНРІШ. 

1. Скажіть, будь ласка, чи ви знаєте нашу нову вчительку? 

2. Ні, я ще не знаю нашої нової вчительки. 

1. Шкода. А нашого нового вчителя знаєте? 

2. Нового вчителя також не знаю. 

1. Чи ви знаєте мою сестру? 

2* Ні, я не знаю вашої сестри. 

1. А мого брата знаєте? 

2. Вашого брата також не знаю. 

1. А кого ви тут знаєте? 

2. Я знаю тут вашу стару вчительку. 

1. А ще кого? 

2* Ще знаю нашого командира. 

1. І кого ще? 

2. Ще знаю старшого лейтенанта Петренка. 

1. А молодшого сержанта Сміта не знаєте? 

2. Звичайно, знаю. 

1. Чи ви знаєте студента-українця Карпенка? 

2. Знаю дуже добре. 

1. Чи ви бачите там на столі український словник? 

2. Ні, я ке бачу там українського словника. 
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1. Чи ви бачите там у коридорі українського студента? 

2. Ні, я бачу там американського студента. 

1. Чи ви бачите на вікні біле вино? 

2. Ні, я не бачу там білого -вин бачу там червоне вино. 

1. Чи це дешеве вино? 

2. Ні, це дороге вино. 

1. Чи ви бачите на стільці чорну краватку? 

2. Ні, я не бачу на стільці чорної краватки. Я бачу там 

зелену краватку. 

1. Чи ви бачите на дошці червону крейду? 

2. Ні, я не бачу там червоної крейди. Я бачу там білу крейду. 

1. А синю крейду бачите? 

2. Синьої крейди також не бачу. 

1. Хочете цікаву англійську книгу? 

2. Англійської книги я не хочу. Я читаю тепер тільки 

українські книги. 

1. Я бачу там дуже гарну жінку. Хто це? 

2. Це наша нова студентка. 

1. Може ви знаєте, хто її вчитель? 

2. Звичайно,знаю. 

1. Як його прізвище? 

2. Його прізвище Шевченко. 

1. Скажіть, будь ласка, хто це там? 

2. Це наші студенти. 
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1. Я бачу там також жінку. Хто це? 

2. Це їхня вчителька. 

1. Ви знаєте, вже дуже пізно. 

2. Це правда. Я йду додому. 

1. Я також. До побачення! 

2. До побачення! 

її. 

РЯІЬІ, РАІТШШ5. 

Для цього діалогу рекомендується широко використати слов¬ 
ник попереднього діалогу, вставляючи перед іменниками прикмет- 
ники-означення. На цей час студенти знають уже такі прикметники 

великий - малий 
новий - старий 
добрий - поганий 
український 
американський-. 
англійський 
старший - молодший 
цікавий 
гарний 
гострий 

дешевий - дорогий 
гарний 

білий 
зелений 
чорний 
синій 
класна 
високий 

червоний 

а також присвійні Займенники 

його 
її 
їхній (-ня,-нє,-ні) 

Нові слова 

звичайно 
може 
жінка 
командир 
людина 
правда 

звідси 
значить 
є - немає 
шкода 
чому? бо 
уже - ще 

спочатку - потім 
повільно 
тільки 
трохи 
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Можна поставити додатково (щоб засвоїти нові слова) ще 
такі запитання: 

1. П. Чи ви бачите звідси .. ? 
імен. 

Пр.: Чи ви бачите звідси клуб? 

В. Ні, звідси я не бачу. 
імен. 

2. П. Чи ви знаєте, що значить слово .? 

Пр.: Чи ви знаєте, що значить слово "трохи”? 

3. П. Це правда, що ви американець? 

Це правда, що ви говорите по-українському? 

Це правда, що ви добрий студент? 

Це правда, що він студент? 

Це правда, що він ваш брат, що це цікава книга, що це 

добре вино, що це дорогі черевики, що це гарний будинок, 

що це добрий ресторан, що в школі є театр, що ви знаєте 

його ім’я і прізвище, що ваше звання сержант (лейтенант, 

рядовий, ... ), що ви знаєте його сестру, що ви читаєте 

книгу. 

Подібних питань можна дати дуже багато. 

4. П. Хто це? 

В. Це вчителька (студентка). 

П. Чи вона гарна жінка? 

В. Так (ні). 

5. П. Чи це ваш командир? 

В. Так (ні). 
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РІАЬО&ЇЇЕ #14. 

І. 
ВИСОМВ11Ш) Ддісонріт. 

1. Добридень. Як ваше здоров’я? 

2. Погано. Я дуже хворий. 

1. Тут близько є дуже добрий доктор. 

2. Ви знаєте, де його квартира? 

1. Знаю. Його квартира там ліворуч. 

2. А чия квартира праворуч? 

1. Це квартира нашого нового начальника. 

2. Я бачу там синій автомобіль. Чий це автомобіль? 

1. Це автомобіль майора Гайдая. 

2. Чи ви знаєте, де автомобіль учителя? 

1. Ні, не знаю. 

2. А де автомобіль вашої вчительки? 

1. Її автомобіль у гаражі. 

2. Чи ви знаєте, чий це кабінет? 

1. Знаю. Це кабінет нашого полковника. 

2. Чи ви бачите там ліворуч велику кімнату? 

1. Так, бачу. 

2. Там на столі я бачу радіоапарат. Чий це радіоапарат? 

1. Це радіоапарат старшого лейтенанта Карпенка. 

2. Чи ви знаєте, що це? 
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1. Знаю. Це фотоапарат. 

2. Чи ви знаєте чий це фотоапарат? 

1. Ні, не знаю. 

2. Це апарат механіка Петренка. 

1. Чи це дорогий фотоапарат? 

2. Не дешевий. Це дуже добрий фотоапарат. 

1. Це англійський чи американський фотоапарат? 

2. Американський. 

1. Скажіть, чиє це пальто там у коридорі? 

2. Це пальто пана Шевченка. 

1. А чиї це галоші? 

2. Це галоші моєї сестри Марії. 

1. А капелюх? 

2. Це капелюх мого брата. 

1. Скажіть, чий це будинок? 

2. Це будинок нашої школи. 

1. Чи ви знаєте, чий це літак там? 

2. Це літак нашого штабу. 

1. Чий це годинник там на столі? 

2. Це годинник нашого молодшого сержанта. 

1. А чиї це книги на стільці? 

2. Це книги єфрейтора Сміта. 

1. Це все. Тепер я йду. 

2. Пробачте, куди ви йдете? 
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1. Спочатку в ліс, а потім додому. 

2. Чому ви йдете в ліс? 

1. Бо сьогодні дуже гарна погода. 

2. Чи ви йдете завтра в театр? 

1. Я йду в театр сьогодні ввечері. 

2. Скажіть, чи ви знаєте капітана Джонса? 

1. Знаю. Він дуже гарна й цікава людина. 

2. Дякую. До побаченняі 

1. До побачення! 

її. 

РНІІІІ РАТТЖ№. 

1. П. Чий (-я,-є,-ї) це . ? 
імен. 

Пр.: Чий це кашкет? 

П. Чий це .,.там на .? 
імен. імен. 

Пр.: Чий це кашкет там на столі? 

журнал гаманець книга 
ключ автомобіль квартира 
словник гараж кімната 
дім кабінет перо 
будинок капелюх вино 
кінь радіоапарат чорнило 
ніж фотоапарат пальто 
олівець газета штани 
стілець краватка окуляри 
кашкет ручка гроші 
годинник карта черевики 
календар хата галоші 
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1. в 

2. П. 

Це 
їм. у назив. відм. + прикм. з ім. у род. відм. 

Пр.ї Це кашкет нашого капітана. 

вчитель 
студент 
пан ... 
капітан 
солдат 
начальник 
американець 
українець 

сержант 
брат 
єфрейтор 
лейтенант 
майор 
полковник 
механік 
командир 

доктор 
вчителька 
студентка 
американка 
українка 
сестра 
Марія 

Примітка: Для відповіді вчитель дає студентові "влас¬ 
ника". Напр.: "Наш капітан", "Новий студент", 
"Українська вчителька" тощо. 

Чи це . ? 
ім. у назив. ВІДМ. 4 імен, у род. відм. 

Пр.: Чи це стіл капітана? 

В. 1. Так, це . 

Пр.: Так, це стіл капітана. 

2. Ні, це .не . 
ім. у наз. в. ім. в род. відм. 

Пр.: Ні, це стіл не капітана. 

3. Ні, це . не . , 
ім. у наз. відм. ім. у род. відм. 

а 
їм 

Пр 

3. П. Це 

В. ІІе 

їм 

Пр 

у род. ВІДМ. 

: Ні, це стіл не капітана, а лейтенанта. 

. чи . 
в наз. 4 ім. в род. відм. ім. в род. в. 

: Це стіл капітана чи лейтенанта? 

їм. в каз. відм. 4 їм. в род. відм. 
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4. П. Де 
ім. у иаз. відм. + ім. у род. відм 

Пр.: Де стіл капітана? 

? 

В.там (тут, в кімнаті, в клубі і т.д.) 

5. П. Чи ви знаєте, де . ? 

Примітка: Дивись попереднє питання. 

6. П. Куди ви кладете .... ? 
ім. у наз. від. + ім. у род. відм. 

Пр.: Куди ви кладете книгу вашого брата? 

7 • П. Чию книгу ви читаєте? 

В. Я читаю книгу . 
присв. займ. + ім. у род. відм. 

Пр.: Я читаю книгу нашого доктора. 

8. П. Чий (-ю,-в,-ї) . ? 
ім. у знах. відм. 

Пр.: Чий будинок ви бачите? 

В. Я бачу . 
ім. у знах. відм. ♦ присв.займ. у род.відм. 

Пр.: Я бачу будинок моєї сестри. 

9. П. Чий . ви кладете на стілець? 

Пр.: Чий годинник ви кладете на стілець? 

В. Я кладу на стілець . 
ім. у знах.відм. ♦ присв.займ. 

♦ імен, у родов.відм. 

Пр.: Я кладу на стілець годинник нашого сержанта. 
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ц К Н А І И А N 5 О її N Р З 

71 



V О V/ З Ь 5. 

А11 Цкгаіпіап V о V о 1 з аге зкогі апй ореп. 

І. А (зуш'ЬоІ - А_1: 

ТІїе їїкгаіпіап А із а гаікег ореп усжєі. Тіїе Іоиег ^ам регГогшв 
а (іеііпііе шоуєшєпі <1о>лшаг<і. Тїііз зоипі гезеїпЬІез ^Ь-е зошкі _а_ іп 
"ГаіЬег", "Ьиі і і із а зЬогіег опе. 

1. ах, аж, ач, жах, так, акт. 

2. ага, агов, Адам, вага, араб, качан, ангар, агент, 

аванс, аршин, Арсен, арешт, актив, алмаз, гаразд, 

Тарас, таран, баран, нараз, автор, атлас, атом, 

арфа, амбар, 

3. багато, абетка, аматор, аптека, багачка, тараня, 

Параска, поразка, казарма, прабаба, зараза, аромат, 

апарат, Арарат. 

II. 0 (зушЬої - 0): 

ТДе Цкгаіпіап з^геззей 0 із сіозе іо іке ^^Іізії зошісі "0й іп 
"аюкуга.гсі". ТЬе Іірз аге а Іііііе Ьі£ ргоігисіед., мі^к йке Ісмег Іір тоуіпе 
йоулшагіі. Нєуєг таке ап ’Ю" зошій Ііке іЬе ^пєіізії ”0” іп "по", Тті ргопошісе 
іі аз а зкогі вошпі, єуєп аі іке епсі оГ іке иогй. 

1. 

2. 
3. 

4. 

5. 

6. 

ОТ, об, он, ро, ПО, КО, ЛО, СТО, ДНО. 

сон, ТОН, вод, рот, кров, лоб 

ого, вогонь, обоз, мороз, город, ОЧКО, ПОЛОН, колон, 

колов, горох. 

ОДІЖ, ОГНИК, огляд, овоч, овод, облік, опір, орден, 

обіг, порох, ворог, одуд, волос: 

економ, ортодокс, околот, порошок, молоток,, паровоз, 

мікрофон, колосок; 

оскома, особа, робота, облога, корова, болото; 
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7. долото, молоко, помело, полотно; 

8. колесо, озеро, опера, борошно. 

III, И (аушЬоІ - У): 

Ргопогшсіпе їДе Цкгаіпіап И , ореп -ЬЬ.© шоиіД, кееріпе іі сонь- 
ріейеіу геїах, ріасе йДе •Ьопеав ав Гог ЬДе "оо" ровіМоп апі ргопошісе 11; 
аз іп йпбІІБІї моїчів: •ЧИЇ", "МІ;", "ИЧ", еЬс. 

1. би, ви, ми, ти, си, ди, ли, чи; 

2. вир, мир, сир, тип, клин, Клим, кит, скит, Рим, Крим; 

3. видра, видно, вимпел, дишло, мито, нива, рима, сито, 

бито, лито, лико, нитка, нирка; 

4. бери, неси, вози, штани, веди, пиши, коти, кати, сини, 

столи, доми, дими, ліси, сади; 

5. припиши, прироби, занеси, завези, могорич, Чигирин, 

мундир, русин. 

IV. І (аупїЬої - І): 

Іп а 8І;гез8Є<1 зуІІаДІе іде воипсі І ів вітіїаг іо іДе Еп£ІівД 
усмеї вошкі іп "еаі;" ог "веет" (ав Гаг аз ІДе ровіМоп о£ і;Де допече ів 
сопсегпей); іі із, Доугєуєг, а вДогІ; уоюєі, апй йоп&ие гейаіпв а Ггопіаі 
ровіМоп; і.є., іі їоисДез йДе геаг оГ ДДе 1о\*ег йее1;Д. 

1. ін, ім, іс, ік, іл, ів; 

2. ні, ці, ті, ді, лі, ві 

3. вік, лік, піт, літ, ліс, ніж, бік, бір, сік, гір; 

4. мірка, гірка, ліра, тіло, піна, літо, діти; 

5. оті, оці, царі, нулі; 

6. окріп, Антін, курінь, приніс, привіз, заніс, загріб, 

поліг; 

7. пізно, тісно, лікар, дірка, дівка, бідна. 
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Порівняти і з и : 

1* ти - ті, чи - чі, ли - лі, ни - ні, ди - ді, 

зи - зі; 

2. лито - літо, миска - мірка, бики - біси, дикі - діти, 

типи - тіло. 

5 е а 1 у о » а 1. 

V. Й (вушЬоі-ї): 

ТЬів єошкі гезешЬІеа 'ЬЬ.е Гіг зі е!і<іе зогхші іп "уіеій", Ьгіі 
ргосіисев тоге ГгісГіоп. ТЬе Гір оГ ГНе іоп§ие йоисЬез Мів 1<жег іееГЬ. 
ТЬе аіг із Гогсей іДгогі^Іі а уегу пагго* равза^е ЬеГугееп іііе гаіввб. Ггопй 
рагЬ оГ -Ьііе іоп^ие ап<і іЬе Ггопі; раїайе. 

ТМв ІеНег оссигв іп сотМпаііоп угі-ЬЬ аіі усмеїз. 

1. бій, вій, гай, мій, лій, кий, свій, крий, мий, крій, 

рій, свій, чий, цій, ній, глей, пий, бий, пай, чай, 

стій, Ной, вий, стрій, клей; 

2. малий, новий, такий, який, тонкий; 

3. голий, дивний, добрий, білий, чорний, червоний, жовтий, 

сарай, Мамай. 
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VI. 

1) і р П о п § в. 

Я, Є, Ю, ї, ІлО 

1. на початку слів: 

яма, Яків, яр, ява, ярд, ярий, ярка, ясно, Єва, євнух, 

єгер, єфрейтор, юнга, юнкер, юрта, юшка, їде, їжа, 

їсти, їхати, йод, йорж, йота, йог. 

2. після голосних: 

моя, твоя, своє, змія, маяк, моє, твоє, своє, плює, 

клює, мої, твої, свої, бої, краї, мою, твою, свою, жую, 

плюю, лінія, армія, порція, мумія, співає, сідає, малює, 

міцніє, тримає, гуляє, моєю, твоєю, своєю, змією, 

лінії, порції, історії, прерії, таїти, доїти, доїхав, 

Україна. 

3. після губних і "р": 

а. п’ять, п’є, в’є, в’ю, в’юн, б’є, в’юк; 

б. в’язи, п’явка, м’ясо,,п’яний, в’ялий, в’язка; 

в. бур’ян, бар’єр, Фур’є, кур’єр, сім’я, гайок, пайок, 

курйоз, район, бульйон. 
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О N 8 О НА N Т 5 О Ц N Р 3. 

I. В (БудіЬоІ - V): 

В - із ргопоипсеі Ііке йїіе ЗпеїізЬ. "Vй» йЬои&Ь. 5ІІ£Ьй1у Іезз 
ехріозіуеіу, у/1іеп изеб. ай ЬЬ.е 'Ье£іппіп£ оГ а иогй ог юЬеп ій ргесейез а 
успгеї: 

1. вальс, вуж, вуз, вал, ваш, вам, весь, він, віз, верх, 

вість, ВИД, вісь, вир, від, вірш, вчись, вдень, вниз, 

вбік, все; 

2. вага, весна, вантаж, Василь, вода, вдова, ведмідь, 

вазелін; 

3. валка, варта, важко, варвар, вдача, вена, Відень, вето, 

видно; 

4. варити, возити, вареник, водити, виймати. 

Вий юііеп ій £о11омз а уоиєі, ій Ьаз йЬе зоипй оГ йЬе ї*п£ІібЬ "V": 

5. їв, пив, сів, крив, бив, грав, вив, рив, лив, мняв, 

вчив, брав, стрів, зняв; 

6. носив, возив, ходив, сіяв, варив, влетів, вступив, 

важив, варив, вивчав, закрив; 

7. вигонив, виявив, виробив, виїха.в , виводив, вивісив. 

II. Р (ЗутпЬоІ - К): 

ТЬ.е ІІкгаіпіап Р із а гоїіеб. вошій, і.е.» £огте<1 Ьу а зЬогй 
уіЬгайіоп (йгіїї) о£ йЬе йопеие Ьеій ай йЬе ^ипсйиге оГ йііе иррег йеейЬ апй 
йЬе §итз. ЇТєуєг отій йїіе Цкгаіпіап "К" ай йЬе сіозе оГ а мог<1. 

1. раб, рот, рак, пар, форм, фронт, брат, раз, рай, рейд, 

іржа, риж, Рим, Крим, рід, рух, порт, мур, тур, краб, 

ромб, рів, ріг, рій, рік, ріст, ряд, трюк, трюм, дрюк, 

вірш; 
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2 . ради, рама, розум, риба, рало, риска, рамка, рима, 

рана, рано, рапорт, раптом, ребус, регіт, родич; 

3. рука, руда, гора, роман, нора, баран, трава, рогач, 

рецепт; 

4. русалка, порода, натура, дорога, ворона, ракета, 

рахунок, розвага, тарілка, комора» 

111 • Ж (ЬушЬої - @): 

Шіеп ргопоішсіп£ іДе ІЛсгаіпіап Ж Ьигп їде Ьір оГ йДе йоп^ие 
ир Ьоиагсі ЬДе раїаіе, зо йДай йДе Діайе йакез а іоуєг ровіііоп їДап іДе 
4ір. Іп огДег ііо аяоід. раІаіаІігаЬіоп, 1;гу поі йо тоуе ЬЬ.е іоуєг $ам ап(і 

■Ьоп^ие £огуаіч!,Ди.1; До1<і ЬДе іоп^ие сіове Ьо -ЬДе раїаЬе ипііі ЬДів зогтсі із 
епшісіагеі. Иєуєг ргойисе а 1оп£ Ди22Іп£ поісе аз уои уоиІД йо її; іп 
Еп^ІівД, Диі; таке йДіз зогш<і аз зДогі; аз ровзіЬІе. То таке "ЬДіз воипсі, 
з1;агі Ггога іДе ійі^іізД "х11 * моує ЬДе іоп&ие зІі^ДЬІу Гогмаїчі аіопе 1;Де 
раїаіе ап(і зіор. ТДе гезиіііпе зошкі із 11 Ж ц (ог п Ш 11) 

1. жаль, жанр, жар, жук, жарт, жбан, жест, жир, жнець, 

жук, жаль, жну, пляж, морж, саж, гуж, паж, вуж, чиж, 

ріж; 

2. жаба, жаден, жати, жатка, жерти, жити, житло, живчик, 

жінка, жолудь, живчик, жижка, жито, житло, жолоб, 

жовтень; 

3. Париж, платіж, крадіж, бандаж, гараж, Палажка, ворожка; 

4. Женева, жирафа, жоржина, дружина, сторожа. 

IV. Ш (ЗутЬої - ЗН): 

ГС - аз іп 11 зДогі;11: 

1. шар, шах, швед, шеф, шість, шпак, шанс, шквал, шлак, 

шлях, шпиль, шифр, штаб, шерсть, шум, штраф, шнур, 

шпак, шовк, руш, диш, п’єш, вірш, марш, чинш, душ; 

2. душа, паша, каша, наша, ваша, чаша; 
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V. 

3. шапка, шабля, шати, шуба, шума, шори, школа, шина, 

шило, шепіт, шелест, шахта; 

4. шакал, шаблон, шаман, шантаж, шатро, шашлик, Шевчук, 

шолом, куліш, лотиш, несеш, ведеш, везеш, 

Ч (ЗутЬої - СН): 

Юіеп ргопошісіпе ЬЬе Цкгаіпіап Ч ьье -Ьір о£ ЬЬе іюпєие пюуєз 
ируагі апй йоисЬез ЬЬе Ггопі оГ і;Ь.е Ьагй раїайе. Ч - аз іп^Мп": 

1, чад, чай, час, чек, чиж, бач, сич, зич, січ, піч, 

віч-на-віч, чорт, чинш, член, ключ; 

2. чабан, чавун, чагар, чаклун, чалма, часник, чернець, 

черва, число, чумак, чарда, чинбар, чуваш, чубок, 

чуття, нічліг; 

3, чайка, чапля, чарка, часто, чаша, череп, чирва, чисто, 

через, чижик, челядь, Чілі; 

4. чотовий, чемпіон, червоний, черепиця, черепаха, чумарка, 

чеченець, читальня, печиво, очерет, очіпок, оченята, 

чемодан, черешня, чечітка, ледачі, гарячі, погоничі; 

71. Щ (ЗутЬої - 5НСН): 

л - ав ивЬ" ап<і "сЬ" сотЬіпеД Ііке іп "£ге8Ь оДвезе**. 

1. кущ, лущ, лящ, борщ, хрущ, плющ, кліщ, плащ, щур, щоб, 

щось, товщ; 

2. щастя, щедрий, щедрик, щітка, щічна, щойно, щирий, 

щебет, щільно, щогла, щука, чищу, вищий, кращий, щупак, 

щеня, щавель, пищить; 

3. ласощі, дурощі, лінощі, радощі, пригорща, щипавка, 

щелепа, пахощі, святощі, щетина, щоденник, щілина, 

щоденно, щедрівка. 
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VII. 8 о ■£ Ь а п <1 Ьаг й соп в о п а п Е в. 

ТЬе ІДсгаіпіап сопзопапЬз аге еііЬег зоіі; ог Ьагй. 

РаїпйаІігаЬіоп (зоГіепіпе) оГ сопзопапЬз із опе оі 41ів шаіп рЬепотепа 
іп ІДсгаіпіап зреесЬ. ЬаЬіЬз. А раїайаііге<і (зо£й) сопзопапі із шозйіу 
агЬісиІаЬей уііЬ. а зіієАіі £опг/аг<1 шоуєіпєпі; ої ЬЬе асЬІУв огеапз оГ зреесЬ 
іпуо1ує<1 ('Ьііе Іоп^ие апі оііеп ЬЬе іоугєг даю ог 1;1гв 1о\/ег Іір). ТЬо йір о:Г 
■Ьііе Ьоп£ив із Іоуегві, ЬиЬ йЬе 'Ьіайе гізев іомагй ЬЬе і’гоп'Ь оГ ЬЬе Ьагй 
раїайе (розіЬіоп оГ ЬЬе іоп^ие £ог ЬЬе уомеї "і"). 

VII. С (ЗвппЬої - 5): 

1. ос - ось, ліс - лясь, пес - Лесь, тріс - трісь, 

лотос - хтось, тас - карась; 

2. сито - сіно, сипав - сіпав, сирий - сірий, сич - січ, 

сил - сіл, сип - сіп, сини ~ сіни. 

VIII. Д (ЗутЬої - Р): 

1. лад - ладь, гуд - гудь, мед - мідь, рад - радь, 

сад - сядь, лід - ледь, код - кидь, завод - наводь, 

ряд - крадь, парад - порадь; 

2. дим - дім, диб - діб, див - дів, диму - діну, 

дишло - дішло, димок - дімок, дивак - дівок, ряди - 

справді, ходи - худі. 

їх. З (8уш~Ьо1 - 2): 

1. раз - мазь, мороз - морозь, заліз - галузь; 

2. низка - низько, казка - слизько, мотузка - кузька, 

зирка - зірка, зими - Зіни, зиск - зір, бонза - бозя, 

зуб - зюд, забрав - зябри. 

79 



X. __Т_(Бугаї»о 1 - Т): 

1. п’ят - п’ять, пут - путь, ра.т - рать, кугут - тягнуть 

2. там - тям, табу - тягну, туп - тюп, тук - тюк. 

XI. Ц (5ушЬо1-Т5): 

1. коц - тиць, бац - киць, плац - ниць, шпіц - міць, 

палац - перець; 

2. цикл - ціп, цирк - ціль, цифра - ціла, циган - цівка, 

цинга - цісар, циклоп - цінник. 

XII. Д (ЗушЬоІ - Ь): 

1. сіл - сіль, пил - миль, віл - біль, стіл - міль, 

жал - жаль, Ніл - ціль; 

2. лико - ліки, лист - лізе, лихо - літо, личить - 

лічить, лижва - ліжко, столи - жалі, влуч - ключ, 

луки - люки, лад - ляд, ласка - ляска. 

ХШ. н (5ушЬо1 г- Н): 

1. син - синь, стан - стань, плин - плинь, ран - рань, 

тин - тінь, кін - кинь, млин - бринь, плин - плинь; 

2. нитка - ніжка, низ - ніс, ник - кіс, нив - нір, 

чорного - синього, нива - німо. 

ХІТ. Р (БутЬоІ - К): 

1. риж - ріж, Крит - кріт, Крим - крім, рив - рів, рип 

ріп, бридко - рідко, брик - брів, рибка - річка, 

Рига - Ріта, труп - трюк, друк - дрюк, труб - трюм, 

раса - ряси, зрад - зряду, рак - кряк, зраду - зряду 
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XV. Г - X (ЗутЬоїв Н - КН): 

Вчитель пише символи цих звуків на дошці й каже, ЩО 
обидва ЦІ звуки називаються (за їх місцем творення) "еиПигаІ". 
Різниця між ними лише та, шо перший з них дзвінкий (уоісєсі ), а 
другий глухий (уоісеїезз). 

Далі вчитель проводить вправу на вимову цих ззуків, 
ввесь час підкреслюючи різницю в їх вимові. 

1. га - ха, гу,- ху, ге - хе, го - хо, ги - хи, 

гі - хі; 

2. гас, гак, гад, гам, гав, гір, гін, гол, гоп, гук, губ, 

гуж, гик; 

3. хап, хан, хід, хор, хиб, хист; 

4. гарт, храм, гурт, хорт, грам, хвіст, гимн, хрест, гольф, 

хто, гіпс, хист; 

5. гама, хата, гатка, хатка, гейша, хвоя, гута, хутко, 

гуля, хустка, гирло, хиба, гідро, хитро, гідрат, хіба, 

гілка, хімік; 

6. голова, хіромант, геркулес, хлібороб, генерал, холостяк; 

7. поріг, міх, доріг, втіх, пух, плуг, вух, дуг, мох, Бог, 

монах, обліг, геолог, географ, парох, пиріг; 

8. книгарня, цигарка, гарба, ганьба, гурток, хижак, хартія, 

гвардія, таган, чайхан. 

XVI. К (ЗушЬої - К): 

Вчитель каже, що цей звук цілком споріднений з двома по¬ 
передніми і відноситься до групи "еииигаї". Відрізняється від 
них тільки тим, що обидва попередні звуки є фрикативні, а К - 

••есзріоєіуе", тобто його ке можна тягнути подібно до Г і X , 
а можна тільки вимовити коротко. 

Слід ВІДМІТИТИ, ЩО це глухий ( УОІсеїезз ) звук. 
Він має свою пар’ч, голосний Г , що вживається в порівняльно 
невеликій кількості українських слів: 
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1. кат, кіт, код, кут, кеб, кит; 

2. мак, сік, лак, бук, бик, чек; 

3. ківш, корж, кущ, карк, кедр; 

4. корок, короп, курок, свисток, подарунок, кухня, карта, 

кеглі, крига, криза, криси, кремінь, критик, наркотик, 

крапля, кратер, красний, квасний, кислий, короткий. 

Вправи на розпізнання 

г - к - х 

1. гак, хат, кат; 

2. гук, кук, хук; 

3. хата, ката, загата; 

4. сорока, дорога, Солоха, морока, комаха, Домаха, невдаха, 

пороги, фрамуги, завирюхи. 

XVII. ИТ у і пн сопаопапііб іп Цкгаіпіап. 

Вчитель каже, що в українській мові ряд звуків можна 
вимовляти двома способами: дзвінко або глухо . 
Відповідно до цього можемо погрупувати приголосні по дві, 
одна з яких буде дзвінка, а інша глуха. Слід вказати на повну 
тотожність місця формування цих звуків. Іншими словами, артику¬ 
ляція звуків однакова, але міра участі голосу в їхньому форму¬ 
ванні - різна. 

Пари ці такі: 

3. 2Н - зн 7. & - к 

4. в - р 
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Решта приголосних є безпарна (ь. м, N. к) 
Африката "і)2» має пару "тб«. 

Вправи на відрізнений. 

1. дам - там ДУДИ - туди 

донна - тонна лад - лат 

дон - тон суди - крути 

дим - тим лід - літ 

діл - тіл плед - лет 

діло - тіло порід - корит 

диск - тиск колод - колоть 

2. зуб - суп грязь - хрясь 

зір - сир лазь - лясь 

зад - сад ліз - ліс 

зала - сало таз - тас 

здорово - сторож виліз - виніс 

3. жати - шати корж - ківш 

жар - шар сторож - Дорош 

жир - шир муж - душ 

жила - шила проміж - суміш 

жорна - шори виріж - віриш 

діжа - душа 
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4. бір - пір зруб - струп 

бід - під краб - трап 

бік - пік гриб - грип 

брав - прав гріб - кріп 

зуб - суп драб - драп 

5. вата - фата Венера - фанера 

варт - факт батист - фашист 

вазон - фасон мотив - паратиф 

вальс - фальш переграв - телеграф 

6. гад - хат луг - пух 

гадка - хатка маг - мах 

гидко - хитко стіг - бліх 

грам - храм стоги - блохи 

грім - хрін волога - Солоха 

граб - храп 

грек - хрест 
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V Е І Т Т Е N Е X Е Н С І БЕЗ 
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Ц Ц І Т Т Е N ЕХЕНСІ5Е 

ЛА. 

1. 5о саІІеА "Ьані" уоуґєіз: 

іУІ' си ^ є 
А Е 

II. Зо саІІеА "зоГЕ” уоуєі: 

III. РеігЬаІ сопзопаїгЬа: 

Щ Ят, 

й Т т 

21 и б <г У у 
у о и 

с71 (і) 

24 и, Єс <Л л- 2К н 
Т5 8 і N 

IV. ТЬе зо£іепіпе 8Іеп: (/) 
1. Да, де, ді, До, Та, ти, ті, те, Ту, За, зо, зу, зи, 

Зі, Си, су, се, са, Сі, Це, цу, цо, ца, Цу, Ла, ло, 

ли, ле, лі, лу, На, ні, не, на, Ну; 

2. дід, тіл, тил, сил, сіл, лад, син, тас, зал, ліз; 

3. лізь, стань, лан, лань, лин, линь, ладь, ниць, 

суть, сіль, нуль, льот, льон, день; 

4. сни, стіл, дно, тло, стан. 
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І/ Д І Т Т Е N ЕХЕДСІ5Е 

# 2. 

ЬаЬіаІ сопзопап^з: 

$ ґ Я* А* Ж ло <р 
в Р 1/-И/ ЛЛ Г 

1. ба, бо, бу, би, Бі, Бе, По, па, пе, Пи, Ву, ва, ві, Ви, 

Ма, мо, мі, Не, ми, Фи, фо, фі, Фе; 

2. віл, Мол, біль, фонд, фунт, бант, стон, під, діб, мед; 

3. біда, фаза, Баба, зуби, Тіло, цапи, Зорі, Ціни, Липа; 

4. стіна, стіл, столи, дім, Доми, олівець, Олівці, Стілець,- 

стільці, Палець - пальці, вдома, студент - студенти, він, 

вона, воно, вони, іспит - іспити, ви ідете, Новий, Нова, 

Нове, Нові, вино, малий, мала, мале, малі. 
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у а і і і Й N л* X 3 К С І 3 3 

І* Оиіііигаї сопзопапїз: 

с/г ГС к Хл 
Н к КИ 

5НСН 

II* 5іЬі1ал£ сопвопап-Ьа: 

ЗХ ш 

Ги 
III. ТЬе ІеПег Р : 

\ 'Ь ?ЖІ ги, 

СИ 5Н 

ЄР 
я 

1. Га, го, гу, Ге, Ко, ки, ке, Кі, Ха, хо, Хе, Жі, жа, 

жу, Же, Ча, чи, че, Чі, Ша, шу, ЇЇІо, Ще, що, щі, ща, 

Ро, ри, рі, Ре; 

2. Що це? Це перо, Вікно, газета, журнал, словник, 

штани, Добридень, кіно, коні, ніж, ножі, черевики, 

краватка, кашкет, це не перо, це ручка, що там? 

там клас, тут кімната, це годинник, календар на 

стіні, гроші в кишені, він також студент. 
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ЩТЩ ПЕЕС І З Е 

І. Бетіуомеї й 

лл, 

и и- (у) 

II. Іір-иегз Я , Ю 6 ї 

9і Ж™ 
УЛ УС/ 

Є^е с7 
у? у/ 

В окремому кутку дошки написати: я «= й ♦ а 
ю - й ♦ у 

є = й ♦ е 
ї - й + і 

Вчитель дає коротке пояснення: 

ЇЬевеІе-Ьїеге аге «іірІгЬопеа (і.в. їЬеу аге ргопоипсей аз 2 зоишіз - 
ІЖе зетіуоиеі і’гісайіуз Гоїіоиесі "Ьу -ЬДе соггезропііпе усжзі зошкі) 
іп ЬЬгев сазез: 

a. АЬ ЬЬе "Ье^іппіпе оГ а иог<1: ЇМ, ЯК, ЮС; 

b. А£їег аіі уоиеіз: МОЯ, ЧИЄ, ЧИЇ, МОЮ; 

c. АГйег ап ароз^горЬе агкі зо^-Ьепіпб зі£п: П*Ю, б*Є, КОНЬЯК. 

НомвУвг, ріасей аГйег сопзопапЬз, йЬеу зегув йїіе зоїе ригрозв оГ 
зоПепіпе Іїііе ргесейіпй сопзопапі ІеЬЬегз (раїайаіігаіііоп): 

ключ, кишеня, окуляри. 

1. Як, яр, Ян, Яв, ют, ГСм, бва, їх, їв, їм; 

2. Чий це вчитель? Чия це вчителька? Як справи? Дякую, 

не погано. Де моя крейда? Чия там хата? Який це 

літак? Які це газети? Я читаю. Ви читаєте. Там ук- 

українська книга, тут американська карта. Це старий 

капітан. Я бачу нову дошку. Ви бачите біле вино чи 

червоне? Чому ви читаєте старий журнал? 
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О І Т Т Д N Е X 2 И С 1 3 3 5 : 

# 5 

Де пан і пані Петренко? Вони в клубі. Клуб там, де штаб. 

Театр там, де ресторан. Сьогодні я вдома, а завтра я в школі. 

Скажіть, будь ласка, де школа? Чий це словник? Це мале вікно* 

а це велике. Який гарний ранок! Це цікава книга? Кого ви тут 

знаєте? Я знаю тут капітана Сміта. Яка гарна погода! Я гово¬ 

рю по-українському. До побачення! 

# 6 

Тут біла й червона крейда. Ви солдат? Так, я рядовий. Де 

тепер ваш новий начальник? Він удома. Ви знаєте нашого старо¬ 

го вчителя? Ні, не знаю. Моє ім’я Степан, моє прізвище Шев¬ 

ченко. Моє звання - сержант. Я американець, а ви українець. 

Будь ласка, говоріть, голосно й повільно. Наша вчителька - 

українка. 

# 7 

Я йду спочатку в ресторан, а потім у штаб. Ви розумієте, коли 

я говорю по-українському? Розумію трохи. Ваші, студенти укра¬ 

їнці? Ні, вони всі американці. Ви також студент? Так. Чи 

вчитель уже в класі? Так, він уже там. А де ваш брат? Мій 

брат і полковник Карпенко в штабі. Ви знаєте, х'ї’о це? Це лей¬ 

тенант Сміт. Чи ваша сестра вдома? Я не знгю, де вона. 
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# 8 

Там великий ліс і мала хата. Куди ви кладете олівець? Я кладу 

олівець у кишеню. Що ви кладете на стіл? Я кладу на стіл 

краватку й годинник. Там наша кухня. Це велика кімната. На 

столі немає книги. Крамниця тут, а їдальня там. Я йду в кан¬ 

целярію. 

# 9 

Це дороге вино, а це дешеве. На столі зелені, сині, чорні й 

червоні олівці. Добридень! Доброго ранку. Тут немає доброго 

коня. Чий це дім? Там немає мого кашкета. Я живу в Монтереї, 

а де ви живете? На жаль, тут немає словника. Вдома я говорю 

тільки по-українському. Вже пізно,і я йду додому. Я читаю 

газету "День". 

# ю 

Чи ви йдете в театр? Ні, не йду. Чому? Бо завтра іспит. 

Це гаманець. Мої гроші в гаманці. Хто там у коридорі? Це наш 

капітан. Де тепер старший лейтенант Петренко і молодший сер¬ 

жант Шевченко? Моя сестра дуже цікава людина. Наша вчителька 

гарна жінка. 
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# 11 

Сьогодні мій начальник у штабі. Це синій.олівець і синя кра¬ 

ватка. Як ваше здоров’я? Погано, я хворий. Чи ви знаєте, де 

квартира доктора? Це автомобіль полковника. А де кабінет 

майора? Кімната сержанта ліворуч, а кімната лейтенанта право¬ 

руч. Це мій капелюх і моє пальто. Чиї це галоші? Це фото¬ 

апарат механіка Петренка. Це ваш радіоапарат? А де гараж єф¬ 

рейтора Сміта? 

# 12 

Чи тут близько є добрий доктор? Я дуже хворий. Ранки в Мон- 

тереї погані, а дні гарні. Куди ви йдете завтра ввечері? Це 

дуже старий будинок. Де ваш командир? Сідайте, будь ласка. 

Говоріть не так голосно. Пробачте, хто ви? Я доктор. Чи ви 

знаєте його начальника? Скажіть, що значить це слово? Ім’я 

моєї сестри Марія. Я йду в крамницю. 
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