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ПЕРЕДМОВА 

Цей початковий курс української мови <<СЛОВО РІДНЬ> призначений 

для молодого покоління, що дуже мало або й цілком не говорить 

українською мовою, але може вивчати її в школі з учителем або вдома з 

батьками. Текст цього підручника складений так, що він може бути також і 

самовчителем. Він дає можливість не тільки учням, але також і дорослим 
самостійно вивчати українську мову. 

Вивчаючи кожну лекцію, учні поступово починають розмовляти, 

навчаються читати, писати й розуміти українську мову. Вибір 

відповідного матеріялу, порядок, в якому він підібраний, різноманітність і 

зміст запитань та вправ - усе це спрямоване для оволодіння цими 

завданнями. 

Підручник «Слово рідне» містить матеріял для україномовного 

читання, чистописання, запитань, вправ, перекладів та української 

розмови. В кожній лекції є дещо з граматики та нові слова. Граматичні 

правила застосовуються в читанні, в запитаннях і в розмові. 

Складність граматики й розмови поступово збільшується від лекції до 

лекції. 

FOREWORD 
This elementary Ukrainian Course is designed for the study of the language 

Ьу both children and adults under the guidance of а teacher. lt сап also Ье used 
f or self-instruction. The contents of the book have been so arranged as to 
facilitate the student's independent study of the language. 

The aim of this Ukrainian Elementary Course is to provide students with а 
practical knowledge of the spoken language so as to enable them to learn to read, 
write and understand Ukrainian. The choice of the material, the order in which it 
is arranged, and the variety and nature of the exercises are аІІ directed toward the 
achievement of this goal. 

This textbook supplies material for learning Ukrainian cursive script, for 
conversation_ drills, and provides reading and translation exercises. Each lesson 
features new vocabulary and some grammar. The grammatical features are 
emphasized in reading, questions and conversations. 

There is а general and progressive increase in the complexity of vocabulary 
and grammar from lesson to lesson. 
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УКРАУНСЬКА АЗБУКА 
ТНЕ UKRAINIAN ALPHABET 

Аа Аа Ла а - after 

66 Бб $сГ Ь - book 

Вв Вв $6Е v - vote 

Гг Гг :Ji h - hook 

rr ГгJ J.г g - good 

Дд Дд ~/! d -day 

Ее Ее се е -men 

Єє Єє еє уе - yes 

Жж ЖJкЖJк zh - pleasure 

Зз Зз Jз z - zone 

Ии Ии ~tu у - it 

І і !і ~! l ее - meet 

Її Її J і' уі - yield 

u 

Ий йи Ua у -Ьоу 

Кк /{ /( Лк k - kind 

Лл Лл AL/1 1 - lamp 



Мм М~и Jlf.il m -man 

Нн Нн ~1{1-i n - note 

Оо Оо Ооо- о -for 

Пп Пп л: п р -pen 

Рр Рр !ljt r - run 

Се Се Се s - stop 

Тт Тт :J/lm t - to 

Уу Уу оУу и -book 

Фф Фф !Prp f - flag 

Хх Хх Prx kh - khaki 

Uu Цц °l?tf ts - quartz 

Чч Чч О/{ І& ch - inch 

Шш Шш°Иlии sh - short 

Щщ Щщ 'il{Uf shch - f resh cheese 

Юю Юю JОю yu - use 

Яя Яя Яа уа - yard 

ь ь h 6' makes consonant 
sounds soft 



ПЕРША ЛЕКЦІЯ 
LESSON ONE 
НАША РОДИНА 

Я - Тарас. Це моЯ сестра Галя, а це мій брат Іван. Це мій тато, а 

це моЯ мама. Я їх син, Іван також їх син. Галя їх дочка. Я тут, а Іван 

там, тато також там. Галя тут, а мама там. Мама і тато там, а я і моЯ 

сестра тут. Ми тут, а вонИ там. Я Тарас, ти Іван, а ти Галя. Я тут, а 

ви там. 

Словннк Vocabulary 

я це it 

ти you хто who? 

він he також also 

вона she тато father 

воно it мама mother 

ми we брат brother 

ви you сестра sister 

вони they а but 

мій my твій your 

мо Я my тво Я your 

моє my тво Є your 
І. 

ту 
І. 

МОІ ТВОІ your 

син son дочка daughter 
тут here там there 
і, й and де? where? 
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Вправи Exercises 

Хто я? Я Тарас. Хто це? Це моЯ сестра Галя. А хто це? А це мій 

брат Іван. А хто це там? Там мій тато і моЯ мама. Де твій тато? Мій 

тато там. А де твоя мама? МоЯ мама також там. Хто там? Тато, 

мама там. ВонИ там. А хто тут? Я, моЯ сестра Галя тут. Ми тут. Ви 

там? Ми тут. Хто там? ВонИ там. Хто тут? Ми тут. 

Запитання Questions 

Хто ти? Хто він? Хто вона? Хто вонИ? Де ти? Де вона? Де твоЯ 

мама? Де твоя сестра Галя? Де твій брат Іван? Хто Іван? Хто Галя? 

Мама тут? Тато там? 

Переклад Transiation 

Who am І? Who are you? Who is he? Where is your brother John? 

Where is your mother? Where is your father? Where are they? Where are 

you? І am Taras. Не is my brother Ivan. She is my sister Halya. Му 

mother and my father are there. Му brother is there, but І am here. She 

and he are here. Where is your son? Не is here. Where is your daughter? 

She is there. 

Чистописання Script 

1 а 5і d !IJ if !r'U J:г fJJ? c:t,;, G є 

ж ж ЗJ 1Lft 1L д J і J 1 JC ІС 

Jl ~ )(, иfі :Jt 1{, (J о- !/[п ! -[V с ~ 

!l!lm УА/ }_c/J Іх 1(41/~ 
1д Д), 24 щ J(J п !,l .я, ,ь 
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Підберіть пару 

І ~ Хто ви? 

2. Хто вона? 

3. Я Тарас. 

4. Де ти? 

5. Де твій тато? 

6. Де твій брат Іван? 
7. Де твоя мама? 

8. Вона і він тут. 

9. Де твоЯ дочка? 

10. Вона тут. 

11. Хто я? 

12. Мій брат там, а я тут. 

13. Вона - моЯ сестра Галя. 

14. Хто він? 

15. Де твій син? 

16. Він тут. 

17. МоЯ мама і мій тато там. 

18. Він мій брат Іван 

19. Де вонИ? 

20. я їх син. 

І 
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Match the sentences 

1. Who am І? 

2. Who are you? 

3. Who is he? 

4. Who is she? 

5. Where is your brother Ivan? 

6. Where is your mother? 

7. Where is your father? 

8. Where are they? 

9. Where are you? 

10. І am Taras. 

11. Не is my brother Ivan. 

12. She is my sister Halya. 

13. Му mother and my f ather are 

there. 

14. Му brother is there, but І am 

here. 

15. She and he are here. 

16. Where is your son? 

17. Не is here. 

18. Where is your daughter? 

19. She is here. 

20. І am their son. 



Чистописаіння Script 

tl ~. 11/ vИдЯ, ~!kuu/ 
а A{t J-Uii rfjwmz :/6-алt, . 7{L ~ mд-

"J'JUJ', а щ .АUІ.я. .,.ид,,ла . Jl Ш: ~1 

jfft-ka . .Я ·тут 1 а .J&СИі mд,д. ~ 

'7'п(LК &Ж та..,и,. !kwz,;я_, m:l/J??., І а vИд..Ма 

·??Uас.И. Jf.~a і ·mдЛrUJ ~- и1/.и 
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LESSON TWO 
ЦЕ -КЛЙСА 

Це клЯса. Що це? Це клЯса. Тут учИтель, а там учень і ученИця. Це 

дошка. УченИця там коло дошки. Це вікно. УчИтель тут коло вікна. 

Це стіл. Коло столу учень. УчИтель також коло столу. Коло вчИтеля 

стілець. Дошка на стіні. 6браз також на стіні. Образ на стіні коло 
дбшки й коло вікна. Це підлога, а це стеля. На стелі лЯмпа, а на 

підлозі стілець і стіл. На столі кнИга, а там на столі к6ло учня папір. 

КнИга тут на столі, а папір там на столі. Тут на столі кнИга й олівець, 

а там на дошці крейда. Це крейда. 

Словннк Vocabulary 

кл Яса class учИтель teacher 

учень student ученИця student (fem.) 
дошка blackboard коло Ьу 

ЩО what стіл table 
коло столу Ьу the table стілець chair 

на on стіна wall 

6браз picture ні no 

так yes вікно window 

підлога floor стеля ceiling 

л Ям па lamp кн Ига Ьооk 

папір paper олівець pencil 
крейда chalk 
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Вправи Exercises 

Що це? Це клЯса. Хто це? Це учИтель. А хто це? Це учень і 

ученИця. Де учИтель? УчИтель тут. Де учень? Учень там. УченИця 

також там. Хто тут? УчИтель тут. Він тут? Так, він тут. УченИця там? 

Так, вона там. Хто там? Учень і ученИця там, вони там. Що це? Це 
вікно. Хто коло вікна? УчИтель коло вікна. А де ученИця? УченИця 

коло дошки. Де стілець? Стілець тут, коло вчИтеля. Хто коло вікна? 

УчИтель коло вікна. Що коло стінИ? Стілець коло стінИ. Стілець 

коло стінИ? Так, він коло стінИ. ЛЯмпа на стелі? Так, вона на стелі. 

Стілець на підлозі? Так, він на підлозі. Вікно на стіні? Так, воно на 

стіні. Що на столі? КнИга на столі. Що на дошці? Олівець на дошці. 

Запитання Questions 

Хто тут? Що це? Де учнтель? Хто там? Що там? Хто вонИ? Хто 

він? Що на столі? Що на підлозі? Де лЯмпа? Де стілець? Де дошка? 

Що на стелі? Що коло столу? Хто коло дошки? Хто на стільці? Що на 

стіні? Де образ? Хто коло вікна? Що на підлозі? Хто на підлозі? Що 

на стелі? Де папір? Де олівець? Де крейда? 

Переклад Translation 

Here is а teacher. There is а student. А student and а teacher are in the 

class. This is а blackboard. The blackboard is on the wall. What is on the 

wall? А blackboard and the picture are on the wall. Who is Ьу the window? 

Teacher is Ьу the window. What is on the ceiling? Is а lamp on the ceiling? 

Yes, the lamp is on the ceiling. What is on the table? А book and а pencil 

are on the table. Who are you? Who is he? Who is she? Where are they? 

Who are they? 

Вставити пропущені слова Fill the blanks 

Слова для вжнтку: 

так, вікна, учень, дошки, лЯмпа, коло, вона, там, він, дошці, воно 

Що це? Це клЯса. Хто це? Це учИтель. А хто це? Це """"" і 

ученИця. Де вчИтель? Учнтель тут. Де учень? Учень там. УченИця 
також "" .. " .. Хто тут? УчИтель тут. Він тут? Так, він тут. УченИця 

там? .......... , вона там. Хто там? Учень і ученИця там. Вони там. 
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Що це? Це вікно. Хто коло .. "".".? УчИтель коло вікна. А де 

ученИця? УченИця коло""""" Де стілець? Стілець тут, коло вчИтеля. 

Хто коло вікна? ВчИтель ."""". вікна. Що коло стінИ? Стілець коло 
стінИ. Стілець коло стінИ? Так, стілець коло стінИ. ЛЯмпа на стелі? 

Так, " .. """ на стелі. Стілець на підлозі? Так, він на підлозі. Вікно на 

стіні? Так, """"" на стіні. Що на столі? КнИга на столі. Що на"""""? 
Олівець на дошці. 

Чистописання Script 

11;, д.Jl:l-Ca. /J/ijm ~иии, а ma.лt 

1fШШ. 1і/ уОUищ . !Ло'иша 1ш ,emiU;-U . 

Jl.dJ1ЛUJ,- ffi(uK о JiC иа А'/тІл-U ,L-[ 1-t.. а сл1щ~ 

JU. ~ ,і ьт&t 11.д nijJUJjj,. ?hu-

/ffиe/lk . ,KOJUJ ~k/J-La . ?ht/fUl~fl- 1с aJUJ 

:J1Yfl.UUA.. :fta ьпи;.d,, ІИ-Ш.Лд. ,Й,(}~. 

!!l'аии иа AYJmJJU f?(J'JIO ru,';{ ~ . 
.fi/fm '1-t-a Ьl7ZJJJU,. м..м .уш/Jпlлд, 

1ИШ/~а. J/{д !) /{JLJUi . !/Jiл-L 1,' 1'01ю 

І 

17ia-IUJ'JfC 1J kvl ~ . 
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ТРЕТЯ ЛЕКЦІЯ 
LESSON THREE 
НАША ШКОЛА 

Наша школа велИка. В школі наша клЯса. Учні й ученИці в клЯсі. 

УчИтель також в клЯсі. Галя не в школі, вона коло школи. В клЯсі 

учИтель коло столу, а учень коло дошки. Дошка на стіні. Образ 
також на стіні. Стіл на підлозі, а лЯмпа на стелі. Мій олівець на 

столі, а чИй олівець на вікні? Що на вікні? Твій олівець на вікні. Хто 

коло вікна? Тарас коло вікна. Що на столі? Олівець і кнИга на столі. 

Що коло кнИги? Мій і твій олівець коло кнИги на столі. Де крейда? 

Крейда на дошці. ЧиЄ це вікно? Це твоЄ й моє вікно. Це наше вікно. 

ЧиЯ це лЯмпа? Це моЯ й твоЯ лЯмпа - це наша лЯмпа. ЧИй це 

прапор? Це наш прапор. Де наш учИтель? Наш учИтель у клЯсі. ЧиЯ 

це клЯса? Це наша клЯса. ЧиЄ це вікно? Це наше вікн6. 

Запитання Questions 

Чнй? мій, твій, наш, ваш (образ, стіл, стілець, учИтель, брат) 

. він 

ЧиЯ? моЯ, твоЯ, наша, ваша (лЯмпа, крейда, стеля, д6шка, 

підл6га) ................................................ вона 

Чиt? моЄ, твоt, наше, ваше (вікно, перо, крісло, ім'Я) 
........................................................ воно 
Чиf? моі, твоі, наші, ваші (студенти, столИ, стільці, пера) 

........................................................ вони 
13 



Словннк Vocabulary 

перо реп крісло armchair 

ім'Я паmе учні studeпts 

так yes ні по 

чий whose чия whose 
чиє whose 

L 
ЧИІ whose 

в іп на оп 

кл Яси classes прапор flag 

Де? Where? 

Запитання Questions 

Чий олівець? ................................................ . 

ЧиЯ лЯмпа? ................................................. . 

ЧиЄ вікно? .................................................. . 

Вправи Exercises 
Мій, твій, наш, ваш ......................................... . 

моя, твоя, наша, ваша ....................................... . 

моє, твоє, наше, ваше ....................................... . 

коло брата, коло тата ....................................... . 

коло сестрИ, коло галі ....................................... . 
коло пера ................................................... . 

На стіні, на стільці, на столі, в столі, на підлозі, на вікні, на стелі. 

Коло стола, коло брата, коло тата, коло стільцЯ, коло 

професора, коло вікна, коло пера, коло крісла. 

Коло сестри, коло мами, коло стелі, коло підлоги, коло ДОШКИ, 

коло лЯмпи. 

Питання Questions 

Чий це олівець? Це мій олівець. Де твій олівець? Мій олівець на 

вікні. Чий олівець на вікні? Мій олівець на вікні. Де твій олівець? 

Мій олівець на столі. Твій олівець на столі? Так, мій олівець на 

столі. Що на вікні? Твій олівець на вікні. Де дошка? Дошка в клЯсі на 

стіні. ЧиЯ це д6шка? Це наша д6шка. Де вчИтель? ВчИтель в кл Ясі. Де 

він? Він коло столу. Хто коло столу? Галя також коло столу? Ні, 

вона коло дошки. Де дошка? Дошка в клЯсі, там на стіні. Чия це 

дошка? Це наша дошка. 
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Переклад 

This is а school. The Teacher and 

students are in school. Our class is in 

the school. А picture is on the wall. 

Whose pencil is on the table? Your _.._ .~•ra:;;...Jt. 

pencil is on the table. ls your pencil 

Ьу the window? Yes, my pencil is Ьу ·" 

the window. Where is my book? 
Your book is on the table. Is your 

book on the table? N о, ту book is 

Ьу the window. Where is the 

l 
blackboard? The blackboard is on 

~ \§ the wall. Whose class is it? This is 

\~~--~-~ our class. Who are you? We are 

. ,, Yi~'tf ~tudents. 
__, '~ l~\~ 

1. 

Внбір з варііштів 

Чий це олівець? Це ... ". олівець. 

І) моЯ 2) мій 3) моі 

Де ваш олівець? ."". олівець на вікні. 

І) наші 2) наша 3) наш 

Чий олівець на вікні? """ олівець на вікні. 

І) ваш 2) ваші 3) ваша 

Що на вікні? ".". олівець на вікні. 

І) тво Я 2) тво і 3) твій 

Multiple choice 

Де дошка? Дошка в клЯсі на стіні. ЧиЯ це дошка? Це """ дошка? 

І) наші 2) наша 3) наш 

Де учИтель? УчИтель в клЯсі. Де він? Він коло столу. Галя також 

коло столу? Ні, . "." коло д6шки. 

І) він 2) вона 3) вонИ 

Де дошка? Д6шка в клЯсі. там на стіні. ЧиЯ це дошка? Це""" дошка. 

І) наші 2) наша 3) наш 
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4 
ЧЕТВЕРТА ЛЕКЦІЯ 

LESSON FOUR 
УКРА1НА 

Це - мапа. На маш Украіна. Украіна в Европі. Мій тато 
украінець, моя мама також украінка. Вони - украінці. Вони в 
Америці. Мій брат Микола украінець, він на Украіні. МоЯ сестра 
Віра украінка, вона також на Украіні. Сем - американець, він в 
Америці. Америка - тут. Ми в Америці. Украіна там, в Европі. 

Украінці на Украіні. 

Вашінrтон - це місто. КИів - також місто. Вашінrтон -

столИця, КИів також столИця. Вашінrтон столИця США, а КИів 

столИця Украіни. КИів - на Дніпрі. Дніпро - це річка на Украіні. 
Бог, Дністер, Дон - також річки на Украіні. КИів, Львів, Харків, 
Одеса - це міста на Украіні. Сем у Вашінrтоні. Мері також у 
Вашінrтоні. ВонИ - американці. 

Словннк 

мапа 

Америка 

Вашінrтон 
І. 

украшець 

І. 

укра~нка 

І. • 
укра1нщ 

словник 

місто 
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map 

America 

Washington 

Украіна 
Европа 

КИів 

Ukrainian американець 

Ukrainian (fem.) американка 

Ukrainians 

dictionary 

town 

американці 

ріка 

столиця 

Vocabulary 

Ukraine 

Europe 
Kiev 

American 

American (fem.) 

Americans 

river 
capital 



Вправи Exerclses 
. ' Де твій тато? Мій тато в Америці, ВІН укра1нець. Твоя мама 

також в Америці? Так, вона тут, в Америці. Де твій брат Микола? 

Мій брат Микола на Украіні. МоЯ сестра Віра також на Украіні. Хто 
вонИ? ВонИ украінці. Що на мапі? Украіна на мапі. Де Украіна? 
Украіна в Европі. Де КИів? КИів на Украіні. Вашінrтон також на 
Украіні? Ні, Вашінrтон в Америці. Хто Сем і Мері? ВонИ 
американці. Хто Віра і Микола? ВонИ украінці. 

Де мапа? Мапа на стіні. Хто коло мапи? Учні коло мапи. Хто в 
клЯсі? УчИтель і учні в клЯсі. Чи.Я це мапа? Це наша мапа. Де ріка 

Дніпро? Ріка Дніпро на Украіні. Львів також на Украіні? Так, Львів, 
Харків, Одеса також на Украіні. 

Питання Questions 

Де Украіна? Де твій брат Микола? Хто твоЯ сестра Віра?Чий 
брат і чиЯ сестра в Украіні? Хто твій тато? ТвоЯ мама украінка? Хто 
Сем? Хто Мері? ВонИ украінці? Де річка Дніпро? Де столИця КИїв? 
Де столИця Вашінrтон? Де твоЯ школа? ЧиЯ це кнИжка? Що на 

підлозі? Олівець на вікні? Де прапор? ЧИй це прапор? Хто коло 
дошки? Дошка коло вікна? 

Переклад Translation 

What is on the map? ......................................... . 

Where is Ukraine? ........................................... . 

Who is your father? .......................................... . 

Is your mother Ukrainian? .................................... . 

Who are Sam and Mary? . • ................................... . 

What is in the classroom? ..................................... . 

Вправи Exercises 

А chair, а table, а blackboard and also а book are in the classroom. 

What is this? This is а window. 

Is this а ceiling? No, this is not а ceiling, this is а wall. 

Where is the chalk? The chalk is on the blackboard. 

Are the students in the classroom? 

Yes, they are in the classroom. 
The book, newspaper, chalk,and pen are on а chair in the classroom. 
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Так, чи ні? True or false? . 
І. Де твій тато? Мій тато в Америці. " .... 
2. ТвоЯ мама також в Америці? Так, вона тут, в Америці ...... . 

3. Де твій брат Микола? Мій брат Микола в Украіні ..... . 

4. МоЯ сестра Віра в Америці ...... . 

5. Хто вонИ? ВонИ украінці ...... . 
6. Що на мапі? На мапі Украіна ..... . 
7. Де Украіна? Украіна в Америці ...... . 
8. Де КИів? КИів на Украіні ...... . 
9 л • , у L . ьв1в - столиця краши .... ". 

to. КИів - столИця Украіни. "" .. 

11. Де річка Дніпро? Річка Дніпро на Украіні. " .... 

12. Річка Дон в Америці ..... 

13. Де Харків? Харків на Украіні ...... . 
14. Де Одеса? Одеса в Америці ... "" 
15. Хто Сем і Мері? ВонИ украінці 
10. КИів - столИця Украіни. "" .. 

11. Де річка Дніпро? Річка Дніпро на Украіні ..... " 

12. Річка Дон в Америці. " .. 
13. Де Харків? Харків на Украіні ..... " 
14. Де Одеса? Одеса в Америці ...... . 
15. Хто Сем. і Мері? ВонИ украінці ...... . 

UКRAINE 

18 



5 П'ЙТ А ЛЕКЦІЯ 
LESSON FIVE 
НАШ ДІМ 

Наш дім у місті. В домі кімнати. Там моЯ кімната, а тут у кімнаті 

тато і мама. Мій тато читає. Мама також читає. Мій тато читає 

журнал. Я не знаю, що читає мама. Тато і мама тут. ВонИ читають. 

МоЯ сестра там. Вона і Тарас не знають, що мама й тато тут в 

кімнаті. ВонИ там читають кнИжку. Учні в клЯсі. Він не знає, що учні 
не читають. Він читає газету. На дошці слово «Украіна)). УченИця 
коло дошки читає слово <<Украіна)). А учні коло мапи читають слова 

на мапі. Що ви читаєте на мапі? Ми читаємо на мапі слова: КИів, 

Харків, Львів, Одеса. А які ти читаєш слова на мапі? Я читаю слова: 

Дніпро, Бог, Дністер, Дон. Читай це слово. Це - Чорне м6ре. Ти 

знаєш, де Чорне море? Так, Чорне море в Европі коло Украіни. А ти 
знаєш, де місто Вашінrтон? Так, я знаю. Вашінrтон в Америці. Ми 

всі знаємо, що Вашінrтон в Америці. 

ЗНАТИ (кого? що?)ТО KNOW ЧИТАТИ (що?) ТО READ 

я знаю я читаю 

тн знаєш тн читаєш 

він знає він читає 

вона знає вона читає 

воно знає воно читає 

ми знаємо ми читаємо 

ви знаєте ви читаєте 

вони знають вони читають 

тн знай! тн читай! 

ви знайте! ви читайте! 
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Словннк 

сл6во word 

газета newspaper 

ч6рний black 

ч6рна black 

ч6рне black 

ч6рні black 

Вправи 

Де наш дім? Наш дім у місті. 

Де твоя кімната? МоЯ кімната в 

д6мі. Хто читає в кімнаті? Мій 

тато й моя мама читають у 

кімнаті. ТвоЯ сестра так6ж читає? 

Я не знаю, моЯ сестра в шк6лі. 

Мій брат Іван так6ж у шк6лі. Що 

читає Іван? Він читає кнИжку. 

вчитель так6ж читає книжку? Ні, 

вчитель читає газету. Де твоя 

сестра Галя? Вона к6ло д6шки. 

Читайте слова на мапі! Що ти 

читаєш? Я читаю слова « Ч6рне 

слова 

журнал 

м6ре 

кімната 

дім 

+---~L.=.J..::!.1-!U... 

+--,_~-в;~ 

11.-'ІLІІі~~Шh.,... 

~ 

Vocabulary 

words 

magazine 

sea 

room 

house 

Exerches 

м6ре)). Де Ч6рне м6ре? Ч6рне Питання Questions 

м6ре в Евр6пі к6ло Украіни. Де твій олівець? Що читає 
СтолИця КИів так6ж у Евр6пі? вчИтель? Ти так6ж читаєш газету? 

Так, столИця КИів на Украіні. Де читають учні? Ти знаєш, що 
читає твоЯ мама? Запам'ятайте 

слова: «ТаТО, мама, брат, сестра, 

вчИтель)). Де Дністер? Ви знаєте, 

де Одеса? Знайте, що КИів -
столИця Украіни. Що вонИ 
читають на мапі? Що Галя читає 

на д6шці? ТвоЯ мама знає, що ти 

читаєш тут? Хто знає, ЩО ти тут 

читаєш? Ви знаєте це сл6во? 



Переклад Translation 

Where is our house? Are you in 

school? Му sister and І are in school. · 

What is the teacher reading? Не is 

reading а newspaper and а -

... 
" .... 
: " . . " ·• 
: : j : . - . . - ,.. " 

magazine. Are you reading а : 

magazine? No, І am reading а book. : . 
Where is your book? Му book is Ьу : ~ ._ -с."\ .. 
а window. 

magazine? Му sister reads my 

magazine. Do you know what your 

mother is reading? Who knows what 

the teacher is reading? Read the 

words on the blackboard. The 

students are reading in class. 
Вставити потрібні форми слів 

Fill the blanks 

Прнклад: хто (читати) читає в 

кімнаті? 

Вставити: читає 

І. Мій тато і мама (читати) 

."""". у кімнаті. 

2. Що (читати) """"" Іван? 

З. Що ти (читати) ""."."? 
4. я (читати) ."""". слова 

«Чорне м6ре)). 

5. Твоя сестра також читає? Я не 
(знати) """. "., мо Я сестра в 

школі. 

6. Ви (знати) """."", де Одеса? 
7. Твоя мама (знати).""""., ЩО 

ти тут? 

8. Вонн (знати) """"" це слово? 
9. (читати)."". ці слова! 
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6 
Яка це кнИжка? 

ШОСТ А ЛЕКЦІЯ 
LESSON SIX 
РОЗМОВА 

А хто там розмовлЯє? 

Це американська кнИжка. Ми не розмовлЯємо, ми 

А яка це кнИжка? читаємо. 

ц ' , е укра1нська книжка. - Ви розумієте, що ви 

А твоЯ кнИжка також читаєте? 

украінська? - Так, ми розуміємо, бо ми 

Ні, мо Я книжка америка н- знаємо ці слова. 

ська. - Добре, не розмовлЯйте, а 

столі. 

Яке це слово на дошці? 

На дошці украінське слово. 

Твій папір білий? 

Так, мій папір білий. 

Де твій білий папір? 

Мій білий папір там, на 

Дошка також біла? 

Ні, дошка чорна. 

Яка крейда? 

Крейда біла. 

ЯкИй олівець? 

Олівець чорний. 

А ти знаєш, де Чорне море? 

Так, я знаю. 

Чорне море в Европі, коло 

Украіни. 
22 

читайте! 

- Що ти читаєш? Яка це 

книжка? 

' - Це украшська книжка. я 
, ' 

читаю украшську книжку. 

- А що це? 

- Це американський журнал. 

Я читаю американський журнал. 

Яке слово на дошці? 

На дошці украінське слово. 
Що ти читаєш на дошці? 

На д6шці я читаю украінсь-
ке слово. 

- Що я читаю? 

- Ви читаєте американську 

газету і американський журнал. 



РОЗУМіТИ (що?) 

UNDERSTAND 

я розумію 

ти розумієш 

він розуміє 

вона розуміє 

вонб розуміє 

ми розуміємо 

ви розумієте 

вонИ розуміють 

ти розумій! 

ви розумійте! 

РОЗМОВЛЯТИ (про що?) 

SPEAK 

я розмовляю 

ти розмовляєш 

він розмовляє 

вона розмовляє 

вонб розмовляє 

ми розмовлЯємо 

ви розмовлЯєте 

вонИ розмовляють 

ти розмовлЯй! 

ви розмовлЯйте! 

Словник 

розмова 

розуміти 

якИй, яка, яке, 

conversation розмовляти 

to understand бо 

to converse 

Ьecause 

Ukrainian 

які? 

чорний 

Наша клЯса 

what kind? 

black 

В клЯсі учні й учИ:тель. 

Учитель коло стола читає украін

І. u 

украшськии 

американський American 

білий white 

ську газету, а учні коло вікна 

розмовлЯють. УченИця коло ~~~~~І 

д6шки не розмовляє, вона читає 

на дошці украінські слова. Вона 
Не розуміє, ЩО вона ЧИТаЄ. Учні 

також не розуміють, ЩО вона 

читає, бо вони розмовляють. 

Тарас не розмовляє, він коло 

стола читає. Він читає украінську 

кнИжку. Коло кнИжки на столі 

олівець і білий папір. Украінська 
кнИжка також коло учИтеля. Мій 

чорний олівець коло учня. На 

д6шці коло учня біла крейда. 

Тарас коло мапи. На мапі 

Америка. Учень читає слово 

«Вашінrтою>. Він знає, що 

Вашінrтон ·- столИця. Учень 

також знає, ЩО КИ:ів - столиця 

Украіни. 
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Питання 

Хто в кл Ясі? Де учИтель? Що 

він читає? А ви також читаєте? 

П ро що ви розмовляєте? Де 

учениця? Вона знає, ЩО вона 

читає? ЯкИй твій папір? ЧиЯ 

крейда біла? ТвоЯ кнИжка амери

канська? Яку ти читаєш кнИжку в 

кл Ясі? ЧиЮ кнИжку я читаю? Хто 

ти? Твій тато· американець? Сем 

украінець? Де КИїв? Яка кнИжка 

коло учня? Де твій білий папір? 

Чиє це перо? 

14 

Переклад 

There are students and а teacher 

in the class. The student knows what 

she is reading. There is white chalk 

on the blackboard. The teacher 

reads an English news paper and а 

Ukrainian magazine. Who are you? 

Му black pencil is on the table near 

the student (fem.). Your English 

book is on the window. An 

American flag is on the wall. There 

is а picture Ьу the flag. The students 

are talking Ьу the window. Whose 

book is on the table Ьу the teacher? 

Do not converse, read ! Do you 

understand what you are reading? 

Do you know what Taras is reading? 

Do you understand this word? 



Match the sentences 

І. There are studeпts апd а teacher 

іп the class. 
2. The studeпt kпows what she is 

readiпg. 

3. There is white chalk оп the 

blackboard. 

4. The teacher reads ап Eпglish 

пewspaper апd а Ukraiпiaп maga

ziпe. 

5. Who are you? 

6. Му black репсіl is оп the table 

пеаr the studeпt (fem.). 

7. Your Eпglish book is оп the 

wiпdow. 

8. Ап Americaп flag is оп the wall. 

9. There is а picture Ьу the flag. 

10. The studeпts are talkiпg Ьу the 

wiпdow. 

11. Do поt coпverse, read ! 

12. Do you uпderstaпd what you 

are readiпg? 

13. Do you kпow what Taras is 

readiпg? 

14. Do you uпderstaпd this word? 

15 

Підберіть реченн• 

1. Ти розумієш, що ти читаєш? 

2. Ти розумієш це сл6во? 

3. Біла крейда на д6шці. 

4. Біля прапора 6браз. 

5. Учнтель читає американську 
газету й украінський журнал. 
6. В клЯсі учні й учнтель. 

7. Тво Я американська кннжка на 

вікні. 

8. Не розмовлЯй, читай! 

9. УчеННЦЯ знає, ЩО Вона ЧИТаЄ. 

10. Ти знаєш, що читає Тарас? 

11. Хто ти? 

12. На стіні американський 

прапор. 

13. Студенти розмовлЯють біля 

вікна. 

14. Мій ч6рний олівець на столі 

біля ученнці. 



7 
СЬОМА ЛЕКЦІЯ 
LESSON SEVEN 
НАША ЛЕКЦІЯ 

УчИтель сидИть коло ст6лу. На столі коло учИтеля украfнська 

кнИжка. УченИці Галя й Оксана також сидЯ7ь тут, коло столу. На 

столі коло Галі й Оксани папір й олівці. Галя й Оксана не пИшуть, 

вонИ розмовляють. 

Чому ви не пИшете? 

Ми не пИшемо, бо ми не розуміємо, що пИше Тарас на дошці. 

Тарасе, пишИ добре, бо учні не розуміють, що ти пИшеш. 

Так, я пишу добре. 

Тарасе, пишИ на д6шці слово Украіна, а ви пишіть це слово 
на папері. А що ти робиш, Іване? Де твій папір? 

я не знаю, як писати це слово. 

Пишіть: Дніпро, Дністер, Бог, Дон. Оксано, що це? 

Це ріки на Украіні. 
Галю, а які ти знаєш міста на УкраІні? 
КИів, Львів, Харків. 

А що це Одеса? 

Це також місто на УкраІні. 

Пишіть ці міста на папері, а ти, Тарасе, пишИ на дошці. Ти 

також, Іване, пишИ. Тарасе, пиши добре, і ви пишіть д6бре. ЯкИй 

твій папір? 
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Мій папір білий. 

ЯкИй твій олівець? 

Мій олівець сИній. 

Тарасе, твій олівець також сИній? 

Ні, мій олівець червоний. 

Дошка також червона? 

Ні, дошка чорна. 

Яка крейда? 

Крейда біла. 

РОБИТИ (що?) ТО DO ПИСАТИ (що? де?) ТО WRITE 

я роблЮ 

тн робиш 

він робить 

вона робить 

воно робить 

ми робимо 

ви робите 

вонИ роблять 

тн робИ! 

ви робіть! 

Словник 

я пишу 

тн пИшеш 

він пнше 

вона пнше 

воно пнше 

ми пншемо 

ви пишете 

вони пншуть 

тн пишИ! 

ви пишіть! 

я~ how 

енній, сння, сИнє, сИні blue 

червоний, червона, червоне, червоні red 

Вправи 

Хто коло столу? Учнтель коло столу. Де учнтель і учні? Бонн в 

клЯсі. Що на столі коло Галі й Оксани? На столі коло Галі й Оксани 

папір і олівці. Галя й Оксана пншуть? Ні, вонн не пншуть, бо вонн не 

розуміють, що Тарас пнше на д6шці. Хто розмовлЯє? Галя й Оксана 

розмоалЯють. Іван також розмовлЯє? Він не розмовлЯє і не пнше. 

Чому він не пИше? Бо він не знає, як писати це слово. Якнй це 

олівець? Це чорний олівець. Яка це кннжка? Це украfнська кннжка. 
ТвоЯ кннжка так6ж украfнська? Ні, моЯ кнИжка американська. Яку 
кнИжку ти читаєш у клЯсі? В клЯсі я читаю украfнську кнИжку. Твій 
олівець червоний? Ні, він енній. 
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Запитанни 

Хто Галя й Оксана? Де учні й учИтель? Що читає учИтель? Ти 

читаєш? Де пИше Тарас? Де ви пИшете? Що робить Іван? Чому він не 

пИше? Чий олівець червоний? Яка дошка? Крейда чорна? Що ви 

робите в клЯсі? ЯкИй це прапор? Де він? Яка д6шка? Де вона? 

Переклад 

The teacher is Ьу the table. The 

students are also Ьу the table. They 

are in the class. Where do they 

converse? They converse in the class. 

What is the student doing Ьу the 

blackboard? Why isn't Ivan writing? 

Because he knows how to write this 

word. Whose pencil is red? Is your 

book English? What kind of а book 

are you reading? Are you reading an 

American Ьооk or an American 

magazine? Is your paper blue? No, it 

is white. Is your реп red? No, it is 

black. Who reads an Ukrainian 

newspaper? Му mother and father 

read the Ukrainian newspaper. Do 

you speak Ukrainian? 

Так, чи ні? True or false 

І. Хто коло столу? УчИтель коло столу .......... . 

2. Де учИтель і учні? Вони в клЯсі .......... . 

З. Що на столі коло Галі й Оксани? На столі к6ло Галі й Оксани 

папір і крейда ......... . 

4. Галя й Оксана пИшуть? Так, вонИ пИшуть .......... . 

5. Хто розмовлЯє? Іван розмовляє .......... . 

6. Чому Іван не пИше? Бо він не має олівця ...... " .. . 

7. ЯкИй олівець у Тараса? СИній .......... . 

8. Яка д6шка? Д6шка чорна .......... . 

9. Яка крейда? Крейда чорна .......... . 
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Вставити потрібні фбрми слів: 

І. Ми (писати) "" """ в клЯсі. 

2. Тарасе, (писати) "" """ це слово! 

3. Іван (писати) "" """ добре. 

4. Що (роб Ити) """" .. Галя й Оксана? 

5. Вона (роб Ити) """"" добре. 

6. Галя й Оксана не (писати)""""", бо вонн не (знати)""""", як 
писати слово Кнїв. 

ІІи111J 
~ 
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8 
ВОСЬМА ЛЕКЦІЯ 

LESSON EIGHT 
кн Ув 

КИів - столИця Украіни. КИів дуже гарне місто над Дніпром. 

Брат мами живе в КИєві. Дім брата коло Дніпра. Дніпро -

найбільша річка на Украіні. Сестра тата також живе в КИєві. І брат 
мами, і сестра тата живуть коло Дніпра. Сестра тата пИше нам з 

Украіни. Мій тато й мама також пИшуть сестрі на Украіну до КИєва. 

Ми не знаємо, як вонИ там живуть. ВонИ живуть на Украіні, а ми 

живемо тут, в Америці. Наш дім в Америці дуже гарний та велИкий. 

Ми живем6 тут у місті Нью-Йорк. В Нью-Йорку наша школа. Мій 
брат Тарас і я - учні, а брат мами на Украіні - учИтель. Він нам не 
rіИше. Мама й тато розуміють, чому він не пИше. Тато й мама 

сидЯть і розмовляють, а я в кімнаті читаю американську газету. 

Украінську кнИжку я читаю в школі. Я пишу олівцем, а моя сестра 

Оксана пИше пером. На дошці ми пИшемо крейдою. Я пишу на 

папері. Мій олівець енній. В Оксани червоний олівець. Наш папір 

білий. 
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ЖЙТИ (де?) сидіти (де?) 

я живу я сиджу 

ти живеш ТИ сиднш 

він живе він сиднть 

ми живемо ми сидимо 

ви живете ви сидите 

вонй живуть вонй сидіть 

ти живй! ти сидй! 

ви живіть! ви сидіть! 

Словнйк 

великий, -ка, -ке, -кі large 

малий, -ла, -ле, -лі small 

гарний, -на, -не, -ні pretty 

над above як how 

дуже very чому? why 

чим? with what кому to whom 

церква church пам'ятник monument 

Вправи 

Де? в києві, на столі, на папері, в 

кнИзі, на стільці, в Нью-Йорку ................................ . 
Коло - столу, учИтеля, стільця, 

тата, образа, паперу, книги, 

сестри ....................................................... . 

Кому? - нам, вам, ім, татові, 

братові, мамі" сестрі Оксані ................................... . 

Чим? - пером, олівцем, крей-

дою ......................................................... . 

я читаю що? - журнал, газету, 

кнИгу ............ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
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Translation Переклад 

Why is your brother not writing? І do 

not know. What are you reading? І 

am reading an American newspaper 

and an American magazine. What 

kind of house do you have? Is your 

school large? With what do you 

write on paper? Оо you write on а 

blackboard with а pen? Where is 
Так чи ні? True or false? your house? Who is conversing? Оо 

І. Яка столИця УкраІни? КИів - you understand what Taras is 

столИця УкраІни. ...... writing? Where are you sitting? Who 

2. Де живе брат мами в КИєві? is sitting Ьу the window? We are 

Він живе к6ло Дніпра. ...... si.tting Ьу the window. What is on 

3. Де живе сестра тата? Вона the table? 

живе у Вашінrт6ні ...... . 

4. Хто пИше вам з УкраІни? 

Брат мами пИше нам з УкраІни"". 
5. Де ви живете? Ми живем6 в 

Америці, в Нью-Й6рку. . ..... 

6. ЯкИй ваш дім? Наш дім 

малИй, але гарний ... " .. 

7. Яка ваша шк6ла? Наша 

шк6ла велика й гарна. . .. ". 

8. Хто ти й Тарас? Ми учні. 

9. Хто брат мами? Він працює 

на фабриці ...... . 

10. Де тато й мама? Тато й мама 

в кімнаті розмовляють ..... . 

11. Що ти читаєш? я читаю 
І. ' 

укра1нську газету. "" .. 
12. Чим пИше Оксана? Оксана 

пИше олівцем. " .. " 
13. Чим пИше Тарас на д6шці? 
Він пИше крейдою. 
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Fill in proper f orms of the words: 

Вписати закінчення слів 

Біл." крейда, біл". хата, біл ... дім, 

велИк". кімната, велИк ... пам'ят

ник, велИк". ріки, гари... міста, 

гари ... будники, гари ... шк6ла, 

черв6н ... олівець, ч6рн". д6шка. 



9 
ДЕВ'ЙТ А ЛЕКЦІЯ 

LESSON NINE 
ФАБРИКА 

Ми живемо в Америці, в Нью- день, ми йдемо до парку. В парку 

Йорку. Місто Нью-Йорк - дуже лЮди х6дять, сидЯть, розмовлЯ
велике місто. У нас гарний ють, читають газети та журнали. 

велИкий дім коло парку. Наш Ми також ходимо, розмовлЯємо, 

парк коло річки Гудзону. Наш а під вечір ідемо додому. Наш 

тато працює на фабриці. Це тато вже вдома. Він сидИть в 

велИка фабрика коло океану. У кімнаті. Коло нього на столі 

тата добра праця. Мама не украtнська газета. Він не читає 
працює на фабриці. Ми ходимо газети, він розмовляє з мамою. 

до шк6ли, тато ходить до праці на Вони розмовлЯють про працю на 

фабрику, а мама працює вдома. фабриці. Ми також ідемо ДО 

Вдома також багато праці, бо у кімнати й сідаємо коло мами. Ми 

нас велИкий дім, велИкі кімнати. також розмовляємо з татом і 

Коли ми йдемо ДО школи, мама мамою. 

просить нас добре читати, писати 

й не розмовлЯти на лекції. Тато 

просить маму не працювати 

тЯжко вдома, бо він знає, що 

вд6ма багато праці. Після шкбли \~ 
ми йдем6 додому. КолИ гарний 
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ПРАЦЮВАТИ (де?) 

я працюю 

ти працюєш 

він працЮє 

ми працюємо 

ви працюєте 

вонИ працюють 

ти працЮй! 

ви пра цЮйте ! 

ПРОСИТИ 

я прошу 

ти просиш 

він просить 

ми просимо 

ви просите 

вони просять 

ти просИ! 

ви просіть! 

Словник 

вдома 

праця 

at home 

work 

парк park 

д6брий, -ра, -ре, -рі good 

фабрика factory 

колн when 

ЙТИ (кудИ?) 

я йду 

ти йдеш 

він йде 

ми йдемо 

ви йдете 

вони йдуть 

ти йдИ! 

ви йдіть! 

ходити (кудн?) 

я ходжу 

ти ХОДИШ 

він х6дить 

ми ходимо 

ви ходите 

вони ХОДЯТЬ 

ти ходИ! 

ви ходіть! 

додому home 
після after 

л Юди реорІе 

день day 
океан ocean 

багато much 

Множина Plural 
Добрі, гарні, червоні, енні, .............................. . 
, • , l. • 

велию, маш, украшсью, амери- .............................. . 

канські стільці, столи, стелі, .............................. . 

підлоги, стіни, лЯмпи, олівці, .............................. . 
пера, ДОШКИ, річкн, міста, фабри- .............................. . 
ки, парки, школи, дні, океани, .............................. . 
лекції, праці, сестри, брати. . ............................. . 
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Питання 

Де працює тато? Мама також 

працює на фабриці? Чому мама 

не працює на фабриці? Кудй йде 

тато після праці? Кудй ви йдете в 

гарний день? з ким розмовляє 

тато вдома? Де сидЯть тато й 

мама? Чим ви пйшете на папері? ' 1.t..ai~[.Q~~~i._.A-1,~ ':6.А~---=:;:;.::11.,,.. 

Де ви пйшете крейдою? Що ви 

пйшете на дошці? Що просить 

мама? Де ви сидите? 

Переклад 

Where is N ew У or k? Where is 

your house? Our house is in New 

York along the Hudson river. Who 

is working at the factory? Is your 

mother working at home? Are you 

working at the factory? No, І go to 

school. Where are you sitting? І am 

sitting at the table. Our teacher is 

sitting on а chair Ьу the window. 

On what do you write with а pencil 

and а pen? Do you write with а pen 

on the blackboard? No, on а 

blackboard we write with chalk. 

Who is conversing in the room? 

About what are they conversing? 
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Підберіть відповідь 

І. Де ви живете? 

2. Яке місто Нью-Йорк? 
3. Де працює ваш тато? 

4. Де живе мамин брат? 

5. Ти також працюєш на 

фабриці? 

6. Мама ходить до праці на 

фабрику? 

7. Хто в клЯсі? 

8. Чому мама працює вдома? 

9. Хто коло дошки? 

І О. Де ви сидите? 

11. Що просить мама, коли ви 

Йдете ДО ШКОЛИ? 

12. Де сидИть учИтель? 

13. З ким розмовляє учИтель? 

14. Де ваш стіл? 

15. Хто розмовляє в кімнаті з 

мамою? 

16. Про що розмовлЯють тато й 

мама? 

Find the matching answers 

І. Нью-Йорк - дуже велИке 

місто. 

2. Ми живемо в Америці. 

3. Він живе в КИєві. 

4. Він працює на фабриці. 

5. Ні, мама працює вдома. 

6. Ні, я не працюю на фа~риці, 

Я ХОДЖУ ДО ШКОЛИ. 

7. Учні й учИтель в кл Ясі. 
8. Ми сидимо к6ло ст6лу. 

9. Мама пр6сить нас д6бре чи

тати, писати й не розмовляти в 

кл.Ясі. 

10. Бо в нас велИкий дім. 

11. Наш стіл к6ло стінИ. 

12. Учениця к6ло д6шки. 

13. Тато розмовл.Яє з мамою. 

14. Він сидИть на стільці к6ло 

вікна. 

15. Він розмовл.Яє з нами. 

16. ВонИ розмовл.Яють про пра
,, '" ~ю на фабриці. 

• і - - 8* ... -

·•1,111111111. І''"~: ;;~ .. ~.\і.~,; '"····ІІ"f-, 

~~2~~;~---.-".- :~~"~:::. --·-~т.,.н 1 • 

--·'"'; -·'!'.,\' 

36 



1. мама 11. білий 

2. сестра 12. розуміти 

з. олівець 13. гарний 

4. крейда 14. праця 

5. вікн6 15. ЛІОДИ 

6. 
І. 

16. д6брий украшка 

7. КИ ів 17. океан 
8. столиця 18. багато 

9. місто 19. день 

10. розмовляти 20. фабрика 

в ш е є н у р у к н х о р ч ц ш 

а у о л с м д у ф а о м с а т щ 

є к л я р г р о ] у м і т и й о 

н р є с о т у к в п с с є б г а 

п а р т ] й р е с е с т р а т к 

о і т я м ю і а т о н о а г е и 

п н п є о и н н о в є н а а в р 

є к и і в ] б і л и й и х т а б 

н а н в л о т с и о д о р о о а 

н а к р я а у а ц у л ю д и у ф 

о я е р т о с о я а л і я в п п 

г а р н и й н м р е д о в п р д 

р ф о н я к я а я ] и і е е а е 

в є е і д є і м и л к н т м ц н 

] о к р е й д а т н а л є о я ь 

д і л м і є у д о б р и й н л о 



10 
ДЕСЙТ А ЛЕКЦІЯ 

LESSON TEN 
СЕЛО НА УКРА1НІ 

Ми живемо в Америці в Нью-Йорку. Наш дід і баба живуть на 
Украfні в селі. У нас в Нью-Йорку великий дім, гарні велИкі 
кімнати. У НИХ На Украfні мала хата, але дід і баба пИшуть, ЩО В НИХ 
у хаті дуже гарно. Дід не працює на фабриці, він працює на городі 

або в саду. Город і сад коло хати. Баба працює в хаті а також 

працює з дідом на городі або в садУ. Вони пИшуть, що ім д6бре жИти 

в селі, але ми знаємо, що це не так. Дід пИше, що в них гарний сад і 

малИй город. Баба пИше, що хата мала, але гарна. ВонИ багато 

працюють. Баба просить писати ім, ЩО тато робить на фабриці. Нас 

вони просять ходИти до школи і д6бре читати, писати й розмовляти 

по-украf нському. Ми ім пИшемо по-украf нському. ВонИ нам також 

пИшуть по-украfнському. ВонИ не розуміють по-англійському. 
Украfнці на Украfні розмовляють по-украfнському, а ми тут в 
Америці розмовлЯємо і по-украfнському, і по-англійському. 

РОБИТИ (що?). 

я роблЮ 

ти робиш 

він робить 

ми робимо 

ви р6бите 

вонн р6блять 

ти робн! 

ви робіть! 
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ГОВОРИТИ (про що?) 

я говорю 

ти гов6риw 

він говорить 

ми гов6римо 

ви гов6рите 

вонн говорять 

ти говорн! 

ви говоріть! 



Словник 

дід grandf ather баба grandmother 

село village хата home 

город garden сад orchard 

аб6 or але but 
І. in U krainian по-англійському in English по-украшському 

ТОМУ ЩО because як how 

Граматика 

Хто? Брат, сестра, тато, дід, учнтель, учень 

щ 'С. . , , , . J. 
о. пл, ст1лець, м1сто, село, д1м, хата ...................... . 

У кого? Коло кого? У брата, коло студента, у тата, коло сестрн, 

у мами .................................................... . 

Коло чого? До чого? Коло вікна, коло л.Ямпи, коло стільц.Я, до 

образа ..................................................... . 

Кому? Братові, учИтелеві, учневі, татові, мамі, сестрі .......... . 

РозмовлЯти про кого? Про брата, про тата, про маму, про сестру 

Читати що? Журнал, газету, кнИгу ........................... . 

Розмовляти з ким? З братом, з татом, з сестрою .............. . 

Писати чим? Олівцем, пером, крейдою ....................... . 

Бачити на кому? На братові, на учневі, на учИтелеві ........... . 

Сидіти де? (на чому?) На столі, на стільці, на вікні, в кріслі, на кнИзі 

............................................................. 
ПитаннJІ 

Хто твій тато? Хто тво.Я мама? Як вонИ розмовл.Яють вдома? З 

ким ти розмовл.Яєш по-украінському? Як ви пИшете до діда і до 

баби? З ким ти розмовл.Яєш у школі? Що вас просить мама? Ти 

знаєш, де працює твій тато? Тво.Я мама також працює на фабриці? 

ЯкИй твій олівець? Кому пИше твій тато? Чим він пИше? Де ти 

пИшеш крейдою? Крейда чорна? Твій олівець червоний? 
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Вставте пропущені слова Fill the blanks 

Де живуть дід і баба? Вонн живуть на " .. """ Яка в них хата? У 

діда й баби хата мала, але .......... Якнй сад6к к6ло хати? Сад6к к6ло 

хати .......... Город також малнй? Так, .......... також малнй. З ким 

працює баба на городі? Вона працює на гор6ді з .......... З ким ти 

х6диш до шк6ли? Я ............ до шк6ли з братом. Як ви пИшете до 

діда і до баби? Ми ............. до діда по-.............. Чому ви пИшете по-

............... ? Бо вони не розмовляють по-................. Як ви 

розмовлЯєте в Америці? Вд6ма з татом і мамою ми розмовлЯємо 

по-................. , а в школі в Америці учИтель і учні розмовлЯють по-

················· Що просять вас дід і баба? Дід і баба ................ нас 
розмовляти вд6ма з татом і мамою по- .................. . z -..._ ____ ___ 

І І 

е \ І І 
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11 
ОДИНАДЦЯТА ЛЕКЦІЯ 

LESSON ELEVEN 
У СЕСТРЙ ОКСАНИ 

Сьогодні після школи я йду до сестрИ Оксани. Я люблю ходИти 

до Оксани, бо в неї гарний сад і ми сидимо в саду. МалИй Тарасик 

також коло нас ходить. Він не лЮбить сидіти. Він все щось робить, 

щось говорить. Оксана розуміє, ЩО він говорить, а я не все розумію. 

Він ще малий. Він добре говорить «мама)), <ПаТО)), «fстю>, «спати)). 

Він так гарно говорить: «Мамо, йдИ!)) «КудИ йтИ?)) - говорить 

Оксана. «Мамо, йди до хати! Іване, також ідИ до хати!)) Ми всі 

йдемо до хати. Тарасик лЮбить сидіти в кухні на підлозі. Він щось 

розмовл.Яє, щось робить, а й~го мама Оксана також працює вдома. 

У Оксани гарний дім. Внизу в Оксани кухня, їдальня й вітальня. 

Сніданок вонИ ідЯть у кухні, а обід і вечерю вонИ ідЯть в їдальні. У 

них велика вітальня. По вечері вонИ сидЯть у вітальні. Тато 

розмовлЯє з Тарасиком. Тарасик щось відповідає. Тато говорить: 

«Йдемо, Тарасику, спати!)) «Не хочу спати. Тарасик сидИть тут)). 

Тарасик спить нагорі. Там у нього гарна кімната. У Оксани 

спальня також гарна та велИка. ВонИ всі сплЯть нагорі. 
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'fсти (що?) СПАТИ (де? на чому?) ЛЮБИТИ (кого? що?) 

я люблЮ яім 

ти їсИ 
• l. 

ВІН ІСТЬ 

ми імо 

ви їсте 

вонИ ідіть 

ти їж! 

ви tжте! 

Словник 

після 

все 

спальня 

обід 

кухня 

вітальня 

Граматика 

хто? кого? 

я мене 

ти тебе 

ВІН йог6 

ВОНА 
..l. 
11 

воно йог6 

ми нас 

ви вас 

вони іх 

Розмова 

Я СПJПО 

ти спиш 

він спить 

ми спимо 

ви спите 

вони сплять 

ти спи! 

ви спіть! 

after 

all 

bedroom 

dinner 

kitchen 

living room 

у кого? кому? 

у мене мені 

у тебе тобі 

у нь6го йому 

у неі ій 

у нь6го йому 

у нас нам 

у вас вам 

у них ім 

Чий олівець у мене? 

ти лЮбиш 

він лЮбить 

ми лЮбимо 

ви лЮбите 

вони люблять 

ти любИ! 

ви любіть! 

сьог6дні 

ще 

сніданок 

вечеря 

їдальня 

щось 

today 

yet 

breakfast 

supper 

dining room 

something 

3 ким? на кому? чий?чиі?чиt?чю'? 

зі мн6ю на мені татів, братів 

з тоб6ю на тобі мамин, сестрин 

з ним на нь6му татів, братів 

з нею на ній татова, братова 

з ним на ньбму мамине, сестрине 

з нами на нас татові, братові 

з вами на вас татові, братові 

з ннми на них мамині' сестрині 

Мій олівець у вас, а йог6 олі&ець у мене. 

у к6го гарна велика спальня? 
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У сестрИ Оксани. 
ТвоЯ спальня так6ж в їf д6мі? 
Ні, моя спальня в нашому д6мі. Я так6ж сплю нагорі. Татова й 

мамина спальня внизу. Братова спальня також внизу. 

- З ким ти ходиш до шк6ли? 

- Я ходжу до шк6ли з братом. Сьог6дні я не йду з братом. Він 

вд6ма сидИть з мамою. 

Де ви їсте сніданок? 

Ми в~і ім6 сніданок в кухні. Вечерю ми ім6 в їдальні. 

Яка у вас вітальня? 

у нас гарна велика вітальня. Після вечері тато любить сидіти в 

кріслі й читати украfнську газету. КолИ мама працЮє в к}'хні, тато 
читає чи розмовляє з нами. Ми йому гов6р1;1мо, ЩО ми р6бимо в 

шк6лі, що ми пИшемо і читаємо. Мама так6ж іде до нас і розмовляє. 

Вона гов6рить татові, що у неі сьог6дні бул6 багато праці. 

Де живе татів брат? 

Він живе в КИєві, в домі к6ло Дніпра. 

Чиf дід і баба живуть у селі на Украfні? 
Наші дід і баба живуть у селі на Украfні. 

у кого гарний великий дім? 

у нас гарний великий дім. 

Питання 

У кого крейда? ЧиЯ крейда на д6шці? К6ло к6го ти сидИш? Ког6 

ти лЮбиш? Хто сидИть к6ло тебе? У к6го тво Я кнИга? Хто спить 

нагорі? ЧиЯ спальня внизу? Де ви істе? Що ви р6бите в спальні? Де ви 

сидите? Хто сидИть на підл6зі? Де працЮє дід? З ким він працює? З 

ким розмовляє мама? 
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Підберіть пр,вильну відповідь 

Де ви їсте сніданок? Ми всі ім6 сніданок в 

1. кухні 2. віт,льні З. спаільні 4. ідаільні 

Multiple cholce 

..................... 

Тарас спнть в .............................................. . 
1. кухні 2. віт,льні З. спаільні 4. ідаільні 

Ми всі ім6 вечерю в ........................................ . 

І. кухні 2. віт,льні З. сп,льні 4. їдальні 

Дід і баба живуть в ....................... • .................. . 
1. мfсті в Америці 2. селf в Америці З. селf на Украіні 4. мfсті на 
" І. • J кра1н1 

Малнй Тарасик лЮбить сидіти на ............................ . 
1. вікнf 2. стелі з. кухні 4. підлозі 

Переклад 

Whose bedroom is upstairs? Where do you sleep? Where do we sit 

after supper? Му father likes to sit in the armchair and read the 

Ukrainian newspaper. Му mother speaks with him and with us. І go to 

school with my brother. Today І am not going with him. Whose father 

likes to sit in the chair? ls your book on the table? No, the teacher's book 

is on the table. Where is your magazine? Му magazine is at home. Where 

do you go after school? With whom do you walk home? І walk home with 

ту brother. How do you speak at home with your mother and father? 



12 
ДВАНАДЦЯТА ЛЕКЦІЯ 

LESSON TWEL VE 
У НАС ВДОМА 

Ми ім6 сніданок у кухні. Шсля сніданку ми йдем6 до школи, а 

тато йде до фабрики. Сьог6дні мій брат Віктор не йде зі мн6ю до 

шк6ли, бо він хв6рий. Він лежИть у спальні й не fсть сніданок з нами. 
Мама стоfть к6ло ст6лу й питає: «де Віктор? Чому він не йде до 

кухні?)) Я гов6рю мамі, що Віктор хв6рий і лежИть у спальні. «А ти 

здор6вий?)) - питає мама. «Так, мамо, я здор6вий)). «То д6бре)),

гов6рить мама. <сАле ти не йди до шк6ли сьог6дні, а їдь авт6бусом 

та не стій к6ло шк6ли, а йди до шк6ли й сидИ в клЯсі. Не стій к6ло 

вікна в клЯсі й не розмовляй багато)). 

Я fду до шк6ли. Учні сидЯть уже в кл.Ясі й читають. УчИтель 

стоfть к6ло дбшки й пише над6шці украfнські слова. Учитель питає: 
Де Віктор? 

- Він вд6ма. Він хв6рий. 

- Це зле,- гов6рить учИтель. - А ти здор6вий? - питає 

вчитель. 

- Так, д.Якую, я здор6вий. 

~ Йди ДО д6ШКИ Й ЧИТаЙ, ЩО Я ПИШу. 

Я йду до д6шки Й читаю: ссСьог6дні в нас гарний день. Після 

занять ми всі fдемо авт6бусом до парку)). Я не розумію, чому це 

вчитель пИше, і питаю: 



- Пане учИтелю, чому ви це пИшете? 

УчИтель гов6рить: 

- Ви добрі учні, д6бре читаєте, пИшете, розмовлЯєте по

украінському, а тому після занять ми всі поідемо до парку. 

У нас у місті гарний великИй парк, але він далеко, й ми всі ідемо 

до парку авт6бусом. Авт6бус стоіть к6ло шк6ли. Ми йдем6 до 
авт6бусу й сідаємо. Я сідаю к6ло вчИтеля. Ми гов6римо з учИтелем. 

Учитель питає мене: 

- Де працює твій тато? 

Я говорю, що тато працЮє на фабриці, але я не знаю, що він там 

робить. Так ми розмовляємо з учИтелем, а наш авт6бус уже стоіть 

к6ло парку. Учні всі йдуть до шк6ли, а учИтель і я так6ж йдем6 за 

учням. 

1ХАТИ (кудн?) СТОЯТИ (де?) ЛЕЖАТИ (де?)ПИТАТИ (кого?що?) 

І. 

я щу 

І. 

ти щеш 

• І. 

ВІН Ще 

І. 

ми щемо 

І. 

ви щете 

, І. 

вони щуть 

ти їдь! 

ви ідьте! 

Словник 
І. 

~хати 

лежати 

хворий 

дЯкую 

зле 

всі 

Пит,ння 

JI стою 
І 

ТИ СТОІW 

він стоfть 

ми стоїмо 

ви стоїте 

вонИ стоіІть 

ти стій! 

ви стійте! 

to ride 

to Ііе 

sick 

thank you 

badly 

everybody 

я лежу 

ти лежиш 

він лежИть 

ми лежимо 

ви лежите 

воніі леж,ть 

ти лежИ! 

ви лежіть! 

сто Яти 

питати 

здор6вий 

авт6бус 

але 

я питаю 

ти питаєш 

він питає 

ми питаємо 

ви питаєте 

вони питають 

ти питай! 

ви питайте! 

to stand 

to uk 
healthy 

bus 

but 

Чому мама говорить тобі не стоЯти к6ло шк6ли? Чому ти не 

йдеш з Віктором сьог6дні до шк6ли? Де лежИть Віктор? Де стоіть 
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мама, колн вона тебе питає про Віктора? Де сиднть тато, колн він 

їсть сніданок? Чи ти так6ж сиднш к6ло ст6лу? Що роблять учні в 

клЯсі? Чи ти так6ж сиднш і читаєш? Що тебе питає вчнтель? Що ти 

читаєш на д6шці? Що ти питаєш учнтеля? Чому ви fдете ДО парку 

автобусом? з ким ти Щеш в авт6бусі ДО парку? Чому ти розмовляєш 

з учнтелем? Що тебе питає вчнтель? Де стоf ть авт6бус? Ти стоfш в 

авт6бусі чи сиднш? Де ти сиднш? 

Так чи ні? 

І. Де Віктор? Віктор лежнть у вітальні. """". 

2. Чому він не йде до кухні? Бо він хворий. """" .. 

З. Хто питає, де Віктор? Тато питає. ""."" 

4. Мама мене питає, чи я здоровий. "." "" 

5. Що тобі говорить мама? Мама говорить не йти сьог6дні ДО 

школи, а fхати автобусом. ".""" 

6. Чи ти лЮбиш ходнти до школи? Я люблю fхати до школи. "" 

7. Сьог6дні ти йдеш до школи з Віктором? Так чи ні?. """". 

8. Що тобі говорить мама? Мама говорить не стоЯти коло школи, 

а ЙТИ ДО КЛЯСИ. """ ". 

9. Що робить учнтель в клЯсі? Він сиднть біля столу. "". "" 

10. Що тебе питає вчнтель? Він питає, де Віктор. """". 

Вставте потрібні фбрми слів 

Оксана (fхати) """" """.""" в Вашінrтон. 
Тарас (сто Яти) """""""" "" у вітальні. 
Мама (питати) """ "."""""" енна. 
Брати (,хати)"."""".""".". до баби й діда в сел6. 
(Лежати) """.""""""", Вікторе! Ти ж хворий. 

Переклад 

Why isn't Victor going to school today? Because he is sjck and must 

stay at home. With whom is he at home? Не is with his mother. Is father 

at home? No. Do you walk to school or ride? Where do you go after your 

lesson? After the lesson, the students and teacher are going to the park. 

With whom do you sit in the bus? І sit with the teacher and we converse. 

What is the teacher asking? Не asks where my f ather works. What do you 

read оп the black board? 
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13 
ТРИНАДЦЯТА ЛЕКЦІЯ 

LESSON THIRTEEN 
ЗЕМЛ.Й 

Ось мапа. На мапі ЗемлЯ. На мапі Евр6па, Азія, Африка, 

Австралія, Америка. Евр6па - це континент. Азія, Африка -

так6ж континенти. Украіна в Евр6пі. Франція та Італія так6ж у 

Евр6пі. Канада і США - в Америці. ЄгИпет в Африці. Африка -

велИкий континент. Австралія - малИй континент. США -

велИка краіна. Данія - мала краіна. Данія в Евр6пі. Украіна так6ж 
в Евр6пі. Рим - столИця Італії. ПарИж - столИця Франції. 

КИів - столИця Украіни. КИів на Дніпрі. Дніпр6 - велИка річка. 

На Украіні живуть украінці, вонИ гов6рять по-украінському. У 
США живуть американці. Американці гов6рять по-англійському. В 

Австралії і в Англії також розмовлЯють по-англійському. В Канаді 

розмовлЯють по-англійському. У Франції розмовлЯють по

франц:Узькому. Там живуть французи. Мій тато розуміє по

франц:Узькому, але не розмовлЯє д6бре. А моя мама д6бре читає, 

пише й розмовляє по-французькому. Завтра мій тато буде вдома, бо 

на йог6 фабриці завтра не будуть працювати. Мій тато так6ж був 

вд6ма вч6ра, бо на йог6 фабриці вч6ра також не працювали. Мій 

брат Віктор уже здор6вий. Вч6ра ми йшли разом до шк6ли. Я йому 

гов6рив, що ми робИли в шк6лі. Віктор - добрий учень. Він знає 

все, що нам уч6ра гов6рив учИтель. 
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БУТИ (де?) 

тепер :J•втра вч6ра 

яє я буду він, я був 

ти є ти будеш вона, ти бу.116 

він є він буде вон6 бул6 

ми є ми будемо ми булн 

ви є ви будете ви булн 

ВОНИ Е вонИ будуть вони булн 

ти будь! 

ви будьте! 

Словник 

ось here it is Азія Asia 
Африка Africa Австралія Australia 
ПарИж Paris Франція France 
францУзи French реорІе по-французькому in French 
Італія Italy Канада Canada 
континент continent 

І. 

country кра1на 

земл Я earth вч6ра yesterday 
завтра tomoпow тепер now 
вже already разом toaether 

Грам•тика 

ВЧОРА 

він читав 
І. 

сто Яв розмовляв розумів писав знав ~хав 

вона знала читала fхала сто Яла розмовлЯла розуміла писала 

воно знало читало f хало стояло розмовлЯло розуміло писало 

вони знали читали f хали сто Яли розмовлЯли розуміли писали 

Пит•нни 

Хто живе в селі? Чи твоі дід та баба розуміють по-англійському? 

Чи твій тато буде працювати завтра? Чому він не працював уч6ра? 

З ким ти ходнв до шк6ли вч6ра? ЧиВіктор уже здор6вий? ЯкИй він 

учень? Чи ви розмовляли з Віктором, коли ви йшли вч6ра до шк6ли? 
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Що ти будеш робнти завтра? Що мама буде робнти сьог6дні? Де 

розмовляють по-укра~нському? Де розмовляють по-англійському? 

Де Парнж? Як розмовлЯють у Канаді? Що робнв тато вч6ра? Якнй у 

тебе олівець? Де лежИть твій черв6ний олівець? Що ти читав уч6ра? 

Кому тато буде писати завтра? Що робИла вч6ра твоЯ сестра? 

Підберіть правильну відповідь 

І . Що на стіні? 

2. Як розмовл.Яють у Канаді? 

з. Що на мапі? 

4. Що таке Азія? 

5. Хто д6бре розмовляє по-фран-

цУзькому? 

6. А ти як розмовляєш? 

7. Де Канада? 

8. Чи твій тато так6ж розмовл.Яє 

по-французькому? 

9. Евр6па так6ж континент? 

І. В Канаді розмовл.Яють по

англійському й по-францУзькому. 

2. Мо.Я мама д6бре розмовлЯє по

франц)'зькому. 

З. На мапі Азія, Африка, Евр6па. 

4. Так. 

5. Ні, вони живуть у селі. 

6. На стіні мапа Землі. 

7. Канада в Америці. 

8. Азія - це континент. 

9. Ні, він д6бре читає, пИше і 

10. Як ти розмовл.Яєш з Віктором? розуміє по-французькому, але 

І І. Дід і баба живуть у Нью-Й6рку? розмовляє нед6бре. 

-
Переклад 

10. Вд6ма я розмовлЯю з татом і 

мамою по-украf нському, а в шк6лі 

та в парку я розмовляю по

англійському. 

І І. Ми розмовляємо по-украf нсь

кому і по-англійському. 

Where ls the map? What is on the map? Canada ls ln North Amerlca. 

They speak Engllsh ln USA, Canada, England and ln Australla. Is 

Australla а large contlnent? No, Australla is а small contlnent. Parls ls ln 

France. Did your father work yesterday ln the factory? N о, he was home 

because there was no work ln the factory. То whom dld he wrlte 

yesterday? Yesterday he wrote to hls brother ln Ukralne. Dld you know 

that your slster was ln the village? Why didn't you 10 to the village wlth 

your slster? І stayed at home wlth my mother. 
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Так чи ні? True or false? 

І. Украfна в Евр6пі. . ....................................... . 

2. Канада в Америці. . ...................................... . 

з є , А·-. гипет в з11. . ........................................... . 

4. Данія - велнка краfна. . ................................. . 

5. Кнів на Дніпрі. . ......................................... . 

6ну '· , '. . а краш1 живуть укра1нщ. . ............................. . 

А . , ' 7. мериканц~ розмовляють по-украшському. . ............... . 

8. Рим - столнця Франції. . ................................ . 

9. В Канаді говорЯть по-англійському і по-французькому. . .... . 
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ЧОТИРНАдЦЯТ А ЛЕКЦІЯ 
LESSON FOURTEEN 

lіСІНЬ 

Надв6рі тепло. Небо сннє та Ясне. С6нце ще добре гріє. Лнстя на 

вербі вже ж6вте, а на топ6лі та на осок6рі ще зелене. Клен к6ло хати 

вже не зелений, а черв6ний. Трава надв6рі так6ж ще зелена. Журавлі 

летЯть на південь. Вис6ко на небі чути іх сумне «кру-кру)). Надв6рі 

літає павутнння. Мама гов6рить, що це бабине літо, а в Америці 

гов6рять «індіЯнське літо)). 

Діти йдуть ДО шк6ли. Шк6ла така гарна, наче нова. Сrіни в кл.Ясі 

білі, стеля так6ж біла. Підл6га Ясна й чнста. Д6шка ч6рна й так6ж 

чнста. Учнтель прих6дить і говорить: «д6брий день!>> Ми всі стоім6 

і гов6римо: «д6брий день, пане вчителю!)) Учнтель стоfть к6ло 

ст6лу, а ми всі сидим6 на лавках. МоЯ лавка к6ло ст6лу, а Тарасова 

лавка к6ло вікна. Ми сидим6 далеко одни від 6дного. Учнтель 

гов6рить, що ми так бу демо сидіти, бо колн ми сидим6 разом, то ми 

розмовлЯємо. Але я люблЮ Тараса. Він д6брий товариш. Ми 

будемо розмовляти з ним надворі. Ми будемо з ним ходнти до 

шк6ли разом. Й6го тато й мама жнли на селf, а тепер на 6сінь вонн 
переf хали до мf ста й живуть недалеко від нас. 

52 



ГР1ТИ (що? кого?) ЧУТИ (що? кого?) ЛЕт1ТИ (кудИ?) 

и грію JI чую и лечу 

ти грієш ти чуєш ти летиш 

він гріє він чує він летИть 

ми гріємо ми чуємо ми летимо 

ви грієте ви чуєте ви летите 

вонИ гріють вони чують вонИ летіть 

ти грій! ти чуй! ти летИ! 

ви грійте! ви чуйте! ви летіть! 

він грів він чув він летів 

вона гріла вона чула вона летіла 

воно гріло воно чуло воно летіло 

вонИ гріли вони чули вонИ летіли 

Словник 

літо summer 6сінь autumn 

надв6рі outside на дворі in the backyard 

тепло warm небо sky 

одни від одного one from the other чужИна foreign country 

прих6дить he comes осокір sedge 

тополя poplar верба willow 

клен maple ясний, -а, -е, -і bright 

журавель crane лавка bench 

аб6 or с6нце sun 

земл Я earth далеко far 

лист6к leaf лИстя leaves 

трава grass вис6ко high 

разом together товариш friend 

наче like учИтель teacher 

червоний -а, -е, -і red учень student 

ж6втий -а, -е, -і yellow ученИця student (fem.) 

зелений -а, -е, -і green недалеко near 

білий -а, -е, -і white 
4 

they moved пере1хали 
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ЗАВТРА або ВЧОРА 

я буду знати -му він знав, fхав, читав, сто.Яв, писав 
ти будеш читати -меш вона знала, fхала, читала, сто.Яла, писала 
він буде fхати -ме воно знало, fхало, читало, сто.Яла, писало 
вона буде сто.Яти -ме вонн знали, fхали, читали, сто.Яли, писали 

воно буде розмовлЯти -ме 

ми будемо робнти -мемо 

ви будете писати -мете 

вонн будуть сидіти -муть, 

Розмова 
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Як було вч6ра надворі? 

Вчора надв6рі було тепло. 

Яке було небо? 

Небо було сннє та ясне. 

Чому вчора було тепло? 

Бо сонце добре гріло. 

Що на вербі? 

На вербі і на тополі лнстя. 

Хто летів на чужнну? 

Журавлі летіли на чужнну. 

Чому журавлі летіли на чужнну? 

Бо надворі 6сінь. 

Що літає надворі? 

Павутнння літає надворі. 

Кудн йшли діти? 

Діти йшли до школи. 

Яка в них шк6ла? 

Школа в них гарна, наче нова. 

Яка підл6га в кл.Ясі? 

Підлога в клЯсі чнста та ясна. 

Що діти говорять учнтелеві? 

Бонн гов6рять: «Добрий день, пане вчнтелю!» 



Питання 

Які стіни в клЯсі? Де сидіть учні? Де буде розмовляти Тарас з то

варишем? Чому вони будуть ходИти разом ДО шк6ли? Де жИли 

Тарасові тато й мама? Кудн вонИ переfхали з села? КудИ летіли 
журавлі? Що ти чув, колИ летіли журавлі? Де вонн летіли? Яка трава 

на дворі? Чому клен не зелений, а черв6ний? Де сидів учнтель у 

клЯсі? Чому Тарас сидів далеко від вікна? Де стоfть твоя лавка? Де 
стоf ть учнтель? Якнй Тарас товариш? Де вонн живуть тепер? Чому 

тепло надв6рі? 

Підберіт' правильне слово 

І . Журавлі ...................... на чужнну. 

а) летіть б) летнте в) летнть 

2. Ми ................... далеко одни від 6дного. 

а) будуть сидіти б) буде сидіти в) будемо сидіти 

З. Якщо Тарас """"."""" """""., він не ................. лекції. 
а) розмовлятимете б) розмовлятимуть в) розмовлятиме 

або: 

а) розумітимете б) розумітимуть в) розумітиме 

4. Мама . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . вечерю. 

а) гріємо б) грієте в) гріє 

5. Журавлі ..................... на чужнну. 

а) летіли б) летіла в) летіло 

6. С6нце """"" вис6ко в небі. 
а) стоЯла б) стоЯло в) стоЯли 

7. Оксана і Галя"""""" .. """"" про Украfну,але не знають, де вона. 
а) чула б) чули в) чув 

Вправи 

І. Небо сни """.(-ій, -є, -я, -і) 

~. Топ6ля зелен """.(-ий, -а, -е, -і) 

З. Лнстя на клені черв6н """.(-ий, -а, -е, -і) 

4. Стеля біл """"(-ий, -а, -е, -і) 
5. Колн на Украfні бабине літо, ліс ж6вт """.(-ий, -а, ~, -і) 



Переклад 

І. Yesterday it was warm outside. 
2. І walked to school with Taras. 
З. Тhе pupils sit on benches and read Ukrainian books. 
4. Тhе school is near the park. 

S. N ow it is autumn. 

6. When І walk home with my friend, we talk about school. 

7. The grass is still green, but the leaves are yellow and red. 

8. In class І sit far away from Taras because our teacher says we talk in 
class. 

9. We walk home from school together because Taras lives near my 
home. 

10. Не is а good friend. 

11. Yesterday my book was at home and І couldn't read in class. 



LESSON FIFTEEN 
ЗИМА 

Прилетіла зима біла, 

ВсЮди сніг біліє. 

Сиднть Петр6 к6ло ст6лу 

Та не розуміє. 

Чому Тарас уже надв6рі 

Санки витягає? 

А Петр6 сиднть в кімнаті 

Та кннгу читає. 

Але Петро не сумує, 

П Ише та читає. 

Завтра в шк6лі буде знати, 

Що вчитель спитає. 

ВИТЯГ АТИ (що? кого? звідки?) 

• витягаю 

ти витягаєш 

він витягає 

ми витягаємо 

ви витягаєте 

вонй витягають 

ти витягай! 

ви витягайте! 

Прочитав та написав усе, 

Йде на двір з санками. 

Разом з хл6пцями гулЯє 

Та діда качає. 

Стоf ть білий дід надв6рі 

З н6сом та устами, 

А Петро-вкладає 6чі, 

Ще й шапку руками. 

Зайшл6 с6нце за гор6ю, 

Мор6з налягає. 

Біжнть Петр6 у кімнату: 

Там тепло! - Він знає! 

СУМУВАТИ (за чим? за ким?) 

• сумую 

ти сумуєш 

він сумує 

ми сумуємо 

ви сумуєте 

вонй сумують 

ти сумуй! 

••сумуйте! 
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ПИТАТИ (про що? про кого?) БІГТИ (кудн?) 

•біжу • питаю 

ти питаєш 

він питає 

ми питаємо 

ви питаєте 

вони питають 

ти питай! 

ви питайте! 

Завтра: 

Вчора: 

ти біжИw 

він біжнть 

ми біжимо 

ви біжите 

вони біжать 

ти біжн! 

ви біжfть! 

Він витягав, сумував, питав, біг 

Вон8 витягала, сумувала, питала, бігла 

Воюі витяrали, сумували, питали, бігли 

• буду витягати або~ витягатиму, сумуватиму, питатиму, бігтиму 

ти будеш витягати 

він буде витягати 

витягатимеш, питатимеш, сумуватимеш, бігтимеш 

витягатиме, питатиме, сумуватиме, бігтиме 

ми будемо витягати витягатимемо, сумуватимемо, питатимемо, бігтимемо 

ви будете витягати витягатимете, сумуватимете, питатимете, бігтимете 

вони будуть витягати витягатимуть, сумуватимуть, питатимуть, бігтимуть 

Вправи 

Напишіть відміни на: 

<<качати» 

«вкладатю> 

«лягати» 

to roll 
to put 

to Ue .......................................... . 



Словник 

зима, зИми winter(s) сніг, снігн snow(s) 

санки sled хл6пець, хл6пці boy(s) 

вс.Оди everywhere сніговий дід snowman (men) 

ніс, носИ nose(s) 

6ко, 6чі eye(s) 

рука, руки hand(s) 

за behind 

відміна conj ugation 

тепло warm 

однина 

учень 

учнтель 

олівець 

місто 

сл б во 

стеля 

прапор 

мапа 

столнця 

Переклад 

І. What is the weather outside? 

2. The snow is white. 

уста mouth 
шапка, шапки cap(s) 

звідки? from where? 
мор6з, мор6зи frost(s) 

зИмно cold 

гора,г6ри mountain(s) 

множина 

учні 

учителі 

олівці 

міста 

слова 

стелі 

прапорИ 

мапи 

столнці 

З. What is Peter doing at home? Не is reading and writing. 

4. Не is not sad. 

5. Tomorrow he will know everything the teacher will ask. 

6. Taras will not know his lesson because he was playing in the snow. 

7. What were the boys doing outside? 

8. They were running, playing and making а snowman. 

9. What kind of а nose, eyes, and mouth did the snowman have? 
10. Who put а hat on the snowman? 
11. Peter was making the eyes and he put а hat on the snowman. 
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12. What kind of а student is Peter? 

ІЗ. Не is а good student. 
14. Why is he а good student? Because he reads and writes at home. 

15. Does he also play at home? Yes, he does. 

Підберfть вfдповіді 

І. Що прилетіло? 

2. Чому зима біла? 

З. Що р6бить надв6рі Тарас? 

4. Де сидИть Петр6? 

S. Чому Петр6 не сумує? 

6. Чог6 не розуміє Петр6? 

7. Чому він не буде завтра знати 

все, ЩО вчИтель спитає? 

8. Що р6бить Петр6? 

9. Тарас так6ж буде знати, що 

. вчитель. спитає? 

10.. Як надв6рі? 

11. Якнй сніг? 

12. Що зробИв Петр6, колИ про

читав і написав усе? 

ІЗ. Чому дід білий? 

14. Що Петр6 робнв з хл6пцями? 

15. Хто вкладає 6чі й шапку дідові? 

16. Які уста в діда? 

17. Якнй у діда ніс? 

18. КудИ біжИть Петро, коли зай

шл6 с6нце? 

19. КудИ зайшло с6нце? 
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Match the sentences 

І. Бо всЮди біліє сніг. 

2. Зима біла прилетіла. 

З. Він сиднть коло ст6лу. 

4. Тарас надв6рі витягає санки. 

S. Він не розуміє, чому Тарас уже 

надв6рі. 

6. Він сидить у кімнаті й читає 

кннгу. 

7. Бо завтра в шк6лі він знатиме, 

ЩО учИтель буде питати . 

8. Ні, він не буде знати. 

9. Він так6ж піш6в надвір. 

10. Він гуліІв з хл6пцями, бігав та 

качав діда. 

11. Бо дід зі снігу. 

12. Сніг білий. 

ІЗ. Уста в діда червоні. 

14. Петро вкладав. 

15. Ніс у діда так6ж білий. 

16. С6нце зайшл6 за г6ру. 

17. Він біжнть у кімнату, бо там 

тепло. 

. 18. Надворі зИмно. 

19. Бо він вд6ма не писав і не читав, 

а гулЯв надворі. 



16 
ШІСТНАдцят А ЛЕКЦІЯ 

LESSON SIXTEEN 
РІЗДВО 

Багато р6ків тому, в маленькому місті Назареті жила молода 

дівчина Марія. Вона була дуже гарна на вр6ду та чарувала всіх 

своtю доброт6ю. Одн6го разу, колн Марія молИлась, перед нею 

з'явнвся ангел зі словами: «Вітаю тебе, благодатна. Господь з 

тобою. Не бійся, у Б6га ти ласку знайшла - народиш ти енна, Сина 

Божого, і повік царюватиме Він)). Марія була здив6вана, вона не 

розуміла, що це значить, але відповіла: «Нехай же буде мені, як ти 

кажеш!>> Після цього ангел зник". 

Святнй вечір. Надворі біліє сніг. На небі ясні зорі та місяць 

весело світять на землю. Всі лЮди йдуть до церкви. «Рождество 

Твоє, Христе Боже наш)),- співають у церкві. Велнка й радісна 

Служба Божа. Всі йдуть додому по Службі Б6жій. «3 Різдвом 

Христовим. Христос рождається)),- говорЯть лЮди одни до 

одного. - <<Славіть його)),- відповідають другі. 

«Сьогодні велИке свЯто,- гов6рить мама. - Народнвся Б6жий 

Син. Малнй Христос прийшов на землю)). І мама заспівала: 
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Нова радість стала, 

Яка не бувала, 

Над вертепом зорА Ясна 

Світом засіАла. 

Ось колядують колЯдники під вікн6м: 

Просим тебе, Царю, 

Ти наш володарю, 

Дай нам літа щаслuвії 

Цього дому господарю І» 

А там старші хлопці сто.Ять коло школи й співають: 

Просим Тебе, Царю, 

Просим Тебе нuні, 

Дай нам волю, щастя й долю 

Рідній Украfні! 

Підпільна листіsка J Украrни 



Словнйк 

гарний, -а, -е, -і beautiful дівчина а girl 

одн6го разу once місто а small town 

чарувати to enchant благодатна blessed 

доброта goodness молитись to pray 

з'явИтись to appear ангел а~ angel 
вітати to greet відповісти to answer 

здив6ваний, -а, -е, -і surprised повік forewer 

знайти to find Госп6дь Lord 

бо Яти сь to Ье afraid найти to find 

ласка favor народИти to give birth 

Син Б6жий God's Son царювати to reign 

здивуватись to get surprised розуміти to understand 

казати .to tell зникнути to disappear 

розм6ва conversation земл Я earth 

церква church сьог6дні, нИні today 

рідний, -а, -е, -і native в6ля liberty 

святИй, -а, -е, -і holy д6ля destiny 

вечір evening Різдв6 Christmas 

місяць moon Бог God 

Христ6с Christ Служба Mass 

Б6жий, -а, -е, -і God's св Ято а holiday 

колЯдка а carol(s) небо sky 

л Юди people народнвся was born 

вертеп Nativity Play зорЯ star 

за сі Яти started to shine цар, володар Lord 

рік, р6ки, літа year(s) щастя happiness 

щасливий, -а, -е, -і happy госп6дар, -і master(s) 

цей, ця, це this ці these 
радість glagness радісно gladly 

весело joyfully світИти (де?) to light 
сп іва ти (де?) to sing ходИти (кудИ?) to walk 
проснти (що? ког6?) to ask дати (кому?) to give 
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СВІТИТИ ПРОСИТИ ХОДИТИ ДАТИ СШВАТИ 

я свічу прошу ходжу даЮ співаю 

ти світиш пр6сиш х6диш даtш співаєш 

він світить пр6сить х6дить даt співає 

вон і світить пр6сить х6дить даt співає 

воно світить пр6сить х6дить даt співає 

ми світимо пр6симо х6димо даєм6 співаємо 

ви світите пр6сите х6дите даєте співаєте 

вони світять пр6сять х6дять даЮть співають 

ти світИ! просИ! ходИ! даА! співай! 

ви світіть! просіть! ходіть! дайте! співайте! 

МИНУ ЛИЙ ЧАС (те, ЩО було) 

він світИв просив ходив дав співав 

в оні світИла проснла ходИла дала співала 

воно світИло просИло ходило дало співало 

вони світИли просИли ходили дали співали 

МАЙБУТНІЙ ЧАС (те, що буде) 

я буду світИти просИти ходИти давати співати 

ти будеш світИти. просИти ходИти давати співати 

він буде світИти просити ходИти давати співати 

в оні буде світИти просИти ходИти давати співати 

воно буде світИти просИти ходИти давати співати 

ми будемо світИти просити ходИти давати співати 

ви будете світИти просИти ходити давати співати 

вони будуть світИти просИти ходИти давати співати 

Або: 

світИтиму 

проситиму 

ходитиму 

даватиму 

співатиму 
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Скласти речення: 

світИтимеJІІ ................................................. . 
просИтимеw ................................................ . 

ходИтимеw ................................................. . 

даватимеш ................................................. . 

співа тимеw ................................................. . 

світИтиме ................................................... . 

просИтиме .................................................. . 

ходИтиме ................................................... . 

даватиме ................................................... . 

співатиме ................................................... . 

світИтимо .................................................. . 

просИтимо ........................................... .- ...... . 

ходИтимо ................................................... . 

даватимо ................................................... . 

співатимо .................................................. . 

світИтимете ................................................. . 

п роситимете ................................................ . 

ходИтимете ................................................. . 

даватимете ................................................. . 

співатимете ................................................. . 

світИтимуть ................................................. . 

просИтимуть ................................................ . 

ходитимуть ................................................. . 

даватимуть ................................................. . 

співати муть 

Вставте потрібні форми слів, ЩО подані ннжче: 

І. Ви гарно "" "".""",- каже мама. 

2. ЛЮди "".""."". колЯдникам дарунки. 
З. Зараз """""."" с6нце, а місяць ."" """. ". вночі. 
4. галя та Оксана "".""."". вч6ра ДО баби. 
5. Тарас ""."""". колЯдки увечорі. 
6. КолЯдники """".""" по селу всю завтрішню ніч. 
Слова дли добору: співати, давати, світuти, ходuти. 



Розмова 

Якнй сьог6дні вечір? 

Сьогодні Святнй Бечір. 

Як надв6рі? 

Надворі біліє сніг. 

Що світить з неба? 

3 неба світять з6рі та місяць. 

Кудн йдуть лЮди під Різдв6? 

ЛЮди йдуть до церкви. 

Що лЮди співають у церкві? 

Вонн співають <<Рождество Твоє, Христе Б6же наш)). 

Яка Служба Б6жа в церкві? 

В церкві велнка радісна Служба Б6жа. 

Чому радісна Служба Б6жа? 

Бо родИвся Син Б6жий, Ісус Христ6с. 

Що говорять ЛІОДИ по сл)'жбі Божій? 

Вонн говорять одни до одного: «3 Різдв6м Христ6вим)). 
Що співають на Різдв6? 

На Різдво співають кол.Ядки. 

Пишіть, читайте та співайте колЯдку: 

стала>>. 

Так чи ні? 

«Нова радість 

І. Якнй сьогодні вечір? Сьогодні Святнй Вечір. """ "" 

2. Як надворі? Надв6рі біліє сніг. """"" 

з. Що світить з неба? 3 неба світить сонце .. """". 

4. Кудн йдуть лЮди на Різдво? Люди йдуть до церкви. """"" 

5. Що лЮди співають у церкві? Вонн співають кол.Ядки. """"" 
6. Яка Служба Б6жа в церкві? В церкві велнка радісна Служба 

Б6жа .......... . 

7. Чому радісна Служба Б6жа? Бо син Божий народнвся. "" """ 
8. Що говорять ЛІОДИ по Службі Б6жій? Вони говорять ОДНИ до 

6дного: «3 Різдв6м Христ6вим)). """"" 
9. Що співають на Різдв6? На Різдв6 колЯдники співають колядки. 

ІО. Хто такі колЯдники? Це молоді лЮди, що колядують. """"" 
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Вправи 

І. Яку колЯдку співають старші хл6пці й дівчата? 

2. Ког6 вонИ пр6сять? 
З. Що вони просять ім дати? 

4. Кому дати в6лю, щастя й д6лю? 

5. Де співають малі діти? 

6. Де світить місяць? 
7. Що світить на небі? 

8. КудИ ходять лЮди на Різдв6? 

Відмfнки 

хто? що? рідний брат, д6брий тато, великий стіл, енній 6браз, мій, 

наш, ваш, мале вікн6, моt, наше 

кого? чого? рідного брата, д6брого тата, великого стол,, синього 

6браза, м6го, нашого 

кому? чому? рідному братові, д6брому татові, гарному товаришеві, 

моtму 

кого? що? рідного брата, д6брого тата, енній 6браз, мого товариша 

ким? чим? рідним братом, д6брим учнтелем, еннім 6бразом, моfм, 
нашим, вашим олівцем 

на кому? на чому? де? на велнкому столі, на гарному вікні, на моtму, 

на нашому. на в'шому 

Д6брий тату! Рідний брате! Гарний товаришу! 

хто? що? моі рідна сестр,, нашад6бра мати, твоІІ гарна товаришка, 

CHHJI книга 

кого? чого? моtї рідної сестрн, нашої д6брої матері, твоtї гарноі 

товаришки, снньоі книги 

кому? чому? моfй рідній сестрі, нашій д6брій матері, твоfй гарній 
товаришці, енній кннзі 

кого? що? мою рідну сестру, нашу д6бру матір, твою гарну 

товаришку, снню кннгу 

ким? чим? моtю рідною сестрою, нашою д6брою матір'ю, твоtю 

гарною товаришкою, синьою книгою 

на кому? на чому? де? на моfй рідній сестрі, нашій д6брій матері, 
твоfй гарній товаришці, на енній кннзі 
Д6бра сестро! Рідна мати! Гарна товаришко! 
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Дайте відповіді зrідно з прнкладом 

Що лежнть на столі? 

МоА велuка украfнська кнuга лежuть на столі. 

Коло ч6го лежнть твій ч6рний олівець? 

- Що лежнть к6ло украінської кннги? 

- Кому ти даtш свою маленьку лЯмпу? 

- Ког6 ми питаємо в клЯсі по-украінському? 

- Хто питає тебе по-англійському? 

- Що ти качаєш на снігу? 

- З ким ти співав украінську колЯдку? 

- З ким ви х6дите до украінської шк6ли? 

- Яка ваша клЯса? 

............................................................. 



Переклад 

І. Today is Christmas. 

2. How is the weather outside? 

3. Everything is covered with snow. 

4. The moon and the stars are shining in the sky. 

S. People are going to church. 

6. Who was born on Christmas? 

7. The Son of God was born on Christmas. 

8. What song are the boys singing outside the window? 

9. They are singing carols. 

10. What do they ask God? 

11. The boys are asking God f or happy and joyous years. 

12. What are the boys singing near the school? 

13. There they are also singing carols. 

14. They are asking for liberty and а good destiny for their people. 

І 5. What carols do you know? 

16. І know 'А new joy is here, Christ is born'. 
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17 
Весна іде, тепл6 несе, 

Радіє все надв6рі! 

ВЕСНА 

«Цвірінь! Цвірінь! Журбу покннь!»

Співають пташки в п6лі. 

Іде дід6к там у сад6к -

Не весело у хаті, 

За ним онУк біжнть так6ж 

До лісу, в сад гул.Яти. 

у се живе, усе ясне 

Весна квітчає красно: 

Трав6ю, лнстям, квітами, 

Конвалією, р.Ястом. 

Радію й я, ЩО йде весна, 

Радіють лЮди й діти, 

А с6нце тепле, весняне 

Ласкаво з неба світить. 

Іде весна, шумнть вода, 

Бо тане сніг навк6ло. 

Дивнсь, струм6к з горн біжнть! 

Виблнскує весело! 

За Л.Глібовим 
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Словннк 

весна spring журба 

весняний, -а, -е, -і spring, of the пташка(И) 

п6ле, пол.Я field(s) дід, дідИ; дідок 

шум noise гора, г6ри 
онук (внук, внуки) grandchild(ren)лic, лісИ 

трава, трави grass лист, лИстя 

квітка, квіти flower(s) танути 

sadness 
bird(s) 
grandfather (s) 

mountain(s) 

woods (forests) 

leaf, Іеа ves 

to melt 
покинути to leave конвалія, конвалії lily of the valley 
ряст primrose струмок, струмки brook(s) 
виблИскувати to shine навк6ло around 
красно, гарно beautifully красний, -а, -е, -і beautiful 
ласкаво kindly ласкавий, -а, -е, -і kind 
радіти to Ье pleased бігти (кудИ?) to run 
квітчати (чим?) to decorate шуміти (де?) to make noise 

дивИтись (кудИ? на к6го'! на що?) to look 

нести (кудИ? к6го? що?) to carry 
Граматика 

ДИВЙТИСЬ - дивлЮсь, дИвишся, дИвиться, д:И:вимось, дИвитесь, 

днвляться, дивИсь! дивіться! дивИвся, дивИлась, дивИлось, 

дивИлись, буду дивИтись або: дивитимусь, -мешся, -меться, 

-мемось, -метесь, -муться 

НЕСТЙ - несу, несеш, несе, несемо, несете, несуть, несИ! несіть! ніс, 

несла, несло, неслИ, буду нестИ або: нестИму, -меш, -ме, -мемо, 

- мете, -муть 

Бігти - біжу, біжИш, біжИть, біжимо, біжите, біжать, біжИ! 

біжіть! біг, бігла, бігло, бігли, буду бігти або: бігтиму, -меш, -ме, 

- мемо, -мете, -муть 

ШУм1ТИ - шумлю, шумИш, шумИть, шумим6, шумите, шумлять, 

шумИ! шуміть! шумів, шуміла, шуміло, шуміли, буду шуміти або: 

шумітиму, -меш, -ме, -мемо, -мете, -муть 

КЙНУТИ - кИну, кИнеш, кИне, кИнемо, кИнете, кИнуть, кинь! 

киньте! кИнув, кИнула, кИнуло, кИнули, буду кидати або: кидатиму, 

-меш, -ме, -мемо, -мете, -муть 
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Питанн• 

Ку дИ дИвиться внук? ........................................ . 

На кого ти днвишся? ........................................ . 

КудИ дИвляться квіти? ....................................... . 

Чому вонИ днвляться на небо? ............................... . 

Яке на небі світить с6нце? ................................... . 

КудИ лЮди Адуть на Різдво? ................................. . 

Що шумнть в лісі? ....................................... · ... . 

Чим квітчає весна землю? ............................... · ... · 

Які ви знаєте квіти? ................................... · . · · · . · 

КудИ йде дід? •............................................... 

Хто Аде за дідом? ........................................... . 

Чому во нИ не сидЯть у ха ті? ................................. . 

Чому ти радієш? ............................................ . 

Хто співає в полі? ........................................... . 

Що співають колЯдники? ..................................... . 

Чому тане сніг? .............................................. . 

Яка трава і лИстя? ........................................... . 

Підберіть відповіді 

І. Вона несе тепл6. 

2. Весна йде. 

І. Що йде? з. Тому, що тепло надворі. 

2. Що вона несе? 4. Пташки співають у п6лі. 
З. Хто радіє? 5. в хаті також тепло. 
4. А як у хаті? 6. Він йде у сад6к. 

5. Хто співає у п6лі? 7. Вони співають у полі, на 

6. Де співають пташкИ? гор6ді, в лісі, в саду. 

7. Чому він не сиднть у хаті? 8. Бо надв6рі весело. 
8. КудИ йде дід6к? 9. ЛЮди й діти радіють. 
9. Чому радіють лЮди й діти? 10. Й6го внук біжИть за ним. 

ІО. Хто біжнть за ним? І І. Бо він х6че йти з дідом у 

11. Що біжИть з горИ? сад6к. 

12. Чому внук біж.Ить за дідом? 12. Струм6к біжИть з горн. 
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Вставте потрfбні форми слів, що подані нИжче 

І. Весна ............................ землю лнстям і трав6ю. 

2. Весняні квіти - ... "." ........... " ...... " ..... " ...... . 

З. Буде тепло, струмки ."."".""." ................... . 

4. За ....................................... с6нце сх6дить. 

5. Син дочкн чи енна - це ... " ... " .. " ................... . 

6. Снігн ................... " .................. ". весн6ю. 

Слова для добору: 

бігти, конвалії: танути, гори, квітчати, внук (онук) 

Переклад 

1. І like to look at the flowers and the grass in the garden. 

2. Every day he brings flowers to his mother. 

З. І always carry my Ukrainian book to school. 

4. І like to run in the park with my f riends. 

S. After school, we run and play in the park. 

6. Taras is at home because he is not feeling well. 

7. The brook makes а pleasant sound in the woods. 

8. А kindly sun looks on the earth. 

9. Leave your book at home, for we will play outside. 

1 О. Why is the snow melting? 

11. The snow is melting because the sun is shining. 

12. Who is singing in the fields? 

1 З. The birds are singing joyously in the woods, in the field and in 
the garden. 

14. Where are the children playing? 

15. They are running and playing in the field. 
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18 
ВІСІМНАДЦЯТА ЛЕКЦІЯ 

LESSON EIGHTEEN 
ВЕЛИКДЕНЬ 

А 
•• 

Завтра Велнкдень. У велнкому місті тнхо. В одному велнкому 

домі діти вже йдуть спати. Петр6 днвиться на маму й питає: «Мамо, 

ми всі йдемо завтра до церкви?» - «Таю>,- говорить мама. -

«Завтра велнке свЯто». Рано ми всі йдемо до церкви. ЛЮди веселі. 

«Христос Воскрес!» - говорять одни 6дному. Мама й сестра 

писали писанкн перед Великоднем. Тепер вонн стоЯть у нас в їдальні 

на столі. Сестра радісно днвиться на писанки, а тато питає, чи я 

знаю що про Велнкдень. Я так6ж радий, що нам учнтель читав і 

говорнв у школі про Велнкдень. Тато даt мені украінську книгу і я 

читаю: ХРИСТ6С ВОСКРЕС! 

«Христ6с воскрес!» - велнку вістку 

Розн6сять дзвони голосні, 

Вони хотЯть збу днть природу, 

Що в зимов6му спала сні. 

«Христос воскрес!» - співають пташки, 

Що прилетіли в рідний край. 

ПрацЮють весело, літають, 

Бо тут для них є лЮбий рай. 

«Христ6с воскрес! - говорить с6нце 

З весняних радісних небес! 

Життя воскресло і надія,-

<<Христ6с воскрес! Христос воскрес!» 

За М.Колодяжuнською 
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Словник 

ВелИкдень 

писанка, писанки 

розн6сити 

сон, сни 

рай 

лЮбий, -а, -е, -і 

життя 

надія, надії 

хотіти 

Вправи 

БУДЙТИ (кого?) 

•буджу 

ти будюu 

він будить 

ми будимо 

ви будите 

вонИ будить 

ти будІt! 

ви будfть! 

він буднв 

вона буднла 

воно будИло 

вони буднли 

Easter 

Easter egg(s) 

to carry 

dream(s) 

heaven 

beloved 

life 

hope(s) 

to want 

•буду будИти або: будИтиму 

свЯто(-та) 

вістка, вістки 

прир6да 

пташка, пташки 
u І. 

кран, кра1 

небо, небеса 

воскресати 

кИнути 

збудИти,збудить 

хотіти (що?) 

JІ х6чу 

ти х6чеw 

він х6че 

ми х6чемо 

ви х6чете 

Holiday(s) 

news 

nature 

bird(s) 

country(ies) 

sky (skies) 

to ressurrect 

to leave 

to wake up 

воніі х6чуть (хотЯть) 

він хотfв 

вона хотfла 

воно хотfло 

вонн хотfли 

• буду хотіти або хотітиму 

ПорівніІйте з дієсловом ((Б УТН••··· Compare with the verb 'to Ье' 

.................................................. 
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Розм6ва 

Петр(): - Христ6с воскрес! Іване, ти не поfхав до діда на сел'6? 
Іван: Ні, моf дід і баба тепер у нас у місті. Мама запросИла іх до нас. 

П. - А я думав, що ти тепер у селі. Я хотів тудн fхати. Там тепер 

гарно! 

І. - У нас коло д6му так6ж гарно. Трава вже зеленіє, вже й конваnіі 

біліють. 

П. - А я ходжу до парку гул.Яти. Ми там гул.Яємо з товаришем. Ти 

знаєш Михайла? 

І. - Ні, я не знаю Михайла. Хто він, украfнець чи американець? 
п. - я думаю, ЩО його мама украfнка, а тато американець. Він 
трохи розуміє по-украfнському. Але він веселий. Ми бігаємо з ним 
по парку. Він швИдко бігає. Я люблю бігати з ним. Він так6ж 

лЮбить лежати на траві, але я гов6рю й6му, що тепер ще зИмно, 

щоб лежати. 

І. - О так, мо.Я мама так6ж мені гов6рить не лежати ще на траві, бо 

земл.Я хол6дна. Я люблЮ качатися на траві, колн с6нце світить і 

земл.Я тепла. 

п. - Він мене не питає, а р6бить ЩО хоче. Йог6 мама працЮє, а він 
часто бігає в парку. Мама не знає, ЩО він р6бить. 

І. - А у вас є писанки на Велнкдень? 

П. - Так. Мо.Я сестра писала писанки. Я дав писанку Михайлові. 

Він гов6рив, що у них мама не писала писан6к, бо вона працювала 

перед Великоднем. 

П. - А ти ходИв на ВелИкдень до церкви? 

І. - Так, я ходИв з татом і мамою. Але Тарас був уд6ма. Він був 

хворий. Сидів у кімнаті й сумував. Він лЮбить слухати, як співають 

у церкві на ВелИкдень. 
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Питінн• 

Хто розмовлЯв? ............................................ . 

Що питав Петр6 Івана? ..................................... . 

Чому він не поfхав на сел6? ................................. . 

КудИ лЮди х6дять на св.Ято? ................................ . 

Хто співає в церкві? ........................................ . 

Чому Петр6 лЮбить, колИ співають у церкві? ................. . 

А ти лЮбиш ходИти до церкви? .............................. . 

Чому? ..................................................... . 

Хто писав писанкИ? ......................................... . 

Кому Петр6 дав пИсанку? ................................... . 

Чому? ..................................................... . 

Чому тебе мама будить рано? ............................... . 

КолИ прилітають пташкИ? .................................. . 

щ 'б '? о ро л ять пташки. . ...................................... . 

Чому вонИ весело скачуть, літають і співають? 

Так чи ні? 

І. ВелИкдень - це релігійне св.Ято. " .... " .. 

2. Іван і Тарас х6дять в церкву на ВелИкдень. " .... " .. 

3. Писанки - це гарні мал Юнки ........ ". 

4. Птахи прилітають в рідний край на ВелИкдень .......... . 

5. На УкраІні не дозвол.Яють ходИти до церкви на ВелИкдень ...... . 
6. Учні радісно готуються до Великодня. " .. " ... . 

7. Михайло добре говорить по-украІнському .......... . 

8. Тарас не ходив ДО церкви, бо був хворий ........ " .. 

9. Сестра Івана писала писанкИ .... " ...... . 

10. Сестра Петра писала писанки. """".". 

Вправи 

Вставте, де треба, потрібні ф6рми слів: будuти, хотіти 

І. Ми .... ".""" .. Тараса: «Тарасе, вставай, вже пізно!)) 

2. МинУлого р6ку мама "."""" .. " поfха~и на УкраІну. 
З. Прийде весна, с6нце .""".""". землю. 
4. Тарас і Іван .""" ... "." качатися на траві. 
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Переклад 

1. Tomorrow is Easter and we will go to church. 

2. There are easter eggs оп the table in the dining room. 

З. In school we read about Easter. 

4. Why didn't you go to the village? 

5. We live near the park,and it is very nice to walk and рІау there. 

6. With whom do you рІау in the park? 

7. Peter plays in the park with his friend. 

8. Why is your brother at home today? 

9. Не is at home because he is sick. 

1 О. Оо you like to roll in the grass at spring time? 

11. N о, because the ground is cold. 

12. With whom do you go to church? 

13. І go to church with my brother, sister, mother and father. 

14. Who sings in church? 

15. The boys and girls sing in church. 
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19 
ДЕВ'ЯТНАДЦЯТА ЛЕКЦІЯ 

LESSON NINETEEN 

РАНОК 

Ранком ІОрчик встає за п'ятнадцять сь6ма. Він зах6дить у ванну 

й там бере зубну щітку й зубну пасту та чИстить зуби. П6тім 

умивається й витирається рушник6м. Бере гребінець, зачісується й 

повертається в свою кімнату. Він одягається, збирає книжки та йде в 

кухню снідати. На кухні мама вже зварИла кашу. 

- Пр6шу до ст6лу! 

Юрк6 швИдко сідає, бо вже пів до в6сьмоі. Він. їсть кашу, 

тістечка та п'є молок6. За десять в6сьма вих6дить з хати. Й6го 
перша лекція починається чверть на дев'яту. 

Розмова 

Леся: ІОрчику, що ти р6биш? 

Юрчик: я працЮю, у мене завтра іспити. 

Л.: А ти ще д6вго будеш вчИтися? 

Ю .: Котра тепер годИна? 

Л.: Тепер чверть по в6сьмій. 

Ю.: Я буду вчИтися ще с6рок п'ять хвилин. 

Л.: Добре. А о дев'Ятій будемо дивИтися на телевізійну програму. 

Ю.: Дуже добре, бо я піду спати о пів на десЯту. 



Словннк 

вставати (встаю, -Єш)~ встати to get up, to rise 

зах6дити (зах6джу, -диш); зайтИ to come in, to enter, to call on 

чИстити ( чИщу ,-стиш ),почИстити to clean, to do ( one's teeth) 

умиватися (умиваюся, -аєшся); to wash (oneself) 

ум Ити ся 

витиратися (витираюся, -аєшся); to wipe (to dry oneself) 

витертися 

зачісуватися (зачісуюся, -уєшся); to comb one's hair 
зачесатися 

повертатися (повертаюся, to return, to come back 

- аєшся): повернутися 

одягатися (одягаюся, -аєшся); to dress oneself 
одягтися 

варИти (варЮ, -риш); зварИти to cook, to boil 

вих6дити (вих6джу, -диш); to go out, to leave, to get out 
вИйти 

Vocabulary 

годИнник watch, clock 
ванна bathroom 
зубна щітка toothbrush 

щітка brush 

п6тім then, afterwards 

гребінець comb 

тістечко pastry 

Котра годнна? 

І . Дванадцята 

годИна 

зубнИй, -на, -не 

зубна паста 

паста 

рушник 

каша 

іспит 

2. Десять на першу чи десять по дванадцятій 

З. За п'ять друга 

4. Чверть на п'яту чи чверть по четвертій 

5. Пів на ш6сту чи пів до ш6стоі 
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hour 
toothed 
toothpaste 
paste 

towel 
hot cereal, poпidge 

examination, test 

What time it is? 



Вправи 

07 .ОО - сь6ма годнна ранку 

15.00 - третя годнна днЯ 

20.00 - в6сьма годнна вечора 

О І .ОО - перша годИна н6чі 

о котрій годіtні? 

О друrій годИні. 

О пів на другу. 

seven (o'clock) a.m. 

three ( o'clock) p.m. 

eight (o'clock) p.m. 

one ( o'clock) a.m. 

At what time? 

At two o'clock 

At half past one 

Об одинадцятій годнні. At eleven o'clock 

О друrій годИні п'ять хвилин. At five (minutes) past two 

О другій годИні с6рок п'ять хвилин. At two-forty five 

Минулий час (написати цИфрами): Past tense 

Бу ла сь6ма годИна .......... . 

Бу л6 пів на в6сьму .......... . 

Бул6 за чверть сьома .......... . 

г.оguн 
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Скажіть по-українському: 

(Приклад: 8.45 - за чверть девя ma) 

а) 12.00, б) 10.45, в) 05.15, г) 21.10, r) 04.30 

(9 Є) U) ф ф 
' 

Відповісти на питанни, вживаючи час, поданий в дужках 

Приклад: О котрій годнні ми підемо до школи? - (08.00) 

Ми підемо до школи о восьмій годині ранку. 

І. О котрій годнні ІОрчик встаt? (06.45) 

2. О котрій годнні ІОрчик снідає? (07.30) 

3. о котрій годнні Юрчик виходить з хати? (07.50) 

4. о котрій годнні ви снідаєте? (08.00) 

5. о котрій годнні ви йдете спати? (22.30) 

Вписати потрібні с.лова 

І. Ранком я йду в ванну й швИдко ........................... . 

2. Потім беру рушник і ..................................... . 

3. Я """"" "". гребінцем і """ """. ". в свою кім на ту. 

4. Тут я """"""""" і йду на кухню снідати. 

5. За десять восьма я """"""""". з хати. 

(витиратися, умиватися, одягатися, повертатися, зачісувати

ся, виходити) 

Вправи Tell the time in Ukrainian 

СJGФЄJФ 
І 
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20 
ДВАДЦЙТ А ЛЕКЦІЯ 

LESSON TWENTY 

ВІТАЙ, ЛІОБЕ літо! 

У нас уже вакації. В місті гаряче, й ми fдемо в село до діда й баби. 

Там так гарно й приtмно. Коло хати велнкий садок, даnі за 

хатою малнй ліс, а коло рікн велнке п6ле. Ми ходимо далеко в п6ле. 

Там коло рікн така rарна зелена трава. Я люблЮ качатися, бігати по 

траві. Ми часто ходимо до рікн купатися. Наш дід іде з нами до рікн 

й днвиться, колн ми купаємось. Він нас пр6сить не ходнти далеко 

від берега, а купатись блнзько берега. Ми просимо діда: «Ідіть до 

водн з нами!)) «Вода ще холодна,- відповідає дід.- По обіді піду з 

вами, коли сонце буде добре гріти, тоді вода в річці буде тепла)), 

«Тепер вода також тепла! Ідіть, діду, з нами купатись!)) Але дід не 

хоче. Він сиднть коло рікн й відпочиває, слухає, як шумнть ріка та 

співають пташки в лісі й днвиться на нас, як ми купаємось, бігаємо 

на березі. 

Дід і баба живуть в селі й літом, і зимою. Вонн не сумують в селі. 

Вонн люблять працювати коло землі в садку та на гор6ді. У баби 

гарні квіти - енні, червоні, жовті. Вона часто сиднть коло квітів і 

відпочиває. Наша бабуся дуже ласкава. Вона нас лЮбить, і ми її 

лЮбимо. Вона рідко буває в нас у місті. Ми радіємо, колн вона живе 

в нас у місті. Вона нам часто даt подарунки і на Різдво, і на 

Велнкдень. 

Колн ми живемо у них у селі, бабуся нас нік6ли не будить рано. 

«Тепер у них вакації,- гов6рить вона дідові.- Спіть, діти, бігайте, 

купайтесь! На те Бог дав Боже літо! Зимою не будете багато спати й 

гратись. Рано треба йти до школи, а там заняття, праця!)) 
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Словннк 

вакації vacation гаряче hot 

приtмно pleasant далеко far 

блнзько near часто often 

рідко seldom тоді then 

багато much, many мало little 

відпочивати (де?) to rest вітати (ког6? що?) to greet 

купатися (де?) to swim баба, бабуся grandmother 

дід, дідусь grandfather рано early 

ранок moming день day 

КУПА 1:ИСЯ купаюсь, купаєшся, купається, купаємось, купаєтесь, 

купаються, купайся! купайтесь! купався, купалась, купалось, 

купались; купатимусь, купатимешся, купатиметься, купатимемось, 

купатиметесь, купатимуться. 

Вправи 

Відмінійте на цей сп6dб: 

«КАЧАТИСЬ)) .............................................. . 
<<УСМІХАТИСЬ)) ........................................... . 

Відмінійте: 

«ВІДПОЧИВАТИ)) .......................................... . 
«ВІТАТИ)) .................................................. . 

Ро1м6ва 

- Кудн ти ідеш на вакації? 

- Я fду в сел6 до діда й баби. 
- Твоf тато й мама так6ж ідуть у сел6? 
- Ні, тато працЮє в мfсті. Йому далеко fхати до міста на 

працю. Мама так6ж буде жнти з татом у місті. 

- Де ти лЮбиш жнти, в селf чи в мfсті? 
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- Літом я люблЮ жнти на селі, а зим6ю я люблю жнти в місті. 

Чому ти лЮбиш жнти в селі лfтом? 

Бо там так rарно, весело, колн с6нце свfтить. 

Що ви р6бите на селf? 



- Ми х6димо купатися, бігаємо, х6димо до лісу, лежим6, 

качаємось на траві в садку. 

- Баші дід і баба живуть далеко від річкИ? 

- Ні, дуже блИЗЬКО. Дід часто ХОДИТЬ З нами ДО рfЧКИ Й 

дИвиться, як ми купаємось. 

- Бабуся так6ж х6дить з вами? 

- Ні, вона лЮбить працювати в гор6ді або в садку й часто 

сидИть й дИвиться на квіти. Вона лЮбить відпочивати в садку.Вона 

рідко ХОДИТЬ З нами ДО річки або ДО лісу. 

- Де вони живуть зимою? 

- ВонИ живуть у селі і літом, і зим6ю. Чому ти лЮбиш свог6 

діда й бабу? 

- Бо вонИ дуже д6брі й ласкаві. ВонИ намдаЮть подарунки і на 

Різдв6, і на ВелИкдень. 

Кому ти даtш дарунки? 

я також даю дарунки братові, сестрі, мамі, татові. 

Ти д6брий хл6пець ! 

Питання 

Чи ти далеко живеш від школи? ............................. . 

Чому бабуся не будить вас рано літом? ...................... . 

Чи дід часто ходить купатися з вами? ........................ . 

Чому мама живе в місті літом? .............................. . 

Що р6бить дід, колИ сидИть на березі? ....................... . 

Хто співає в лісі? ........................................... . 

щ . J. , ? 
о кв1тчає землю. . ........................................ . 

Звідки світить с6нце? ....................................... . 

КолИ ви йдете спати? ....................................... . 

я , .(, , ? 
КІ В сад1 КВІТИ. . .......................................... . 

Що ви пр6сите діда? ........................................ . 

Чому він не х6че йти з вами купа тися? ....................... . 

Що він лЮбить слухати на березі? ........................... . 

Чи твоЯ бабуся співає? ...................................... . 

хто співає в церкві? ........................................ . 

Чому ти лЮбиш слухати, як співають у клЯсі? 

8! 



Вправи 

Напишіть речення на слова: пташка, край, лЮбий, небо, землЯ, 

день, вечір, ранок, літо, осінь, зима, весна 

................................................. 

Підберіть відповідь 

І. Діти tдуть на вакації 
а. на село] мамою 

б. на село ] татом 

2. Де ти лЮбиш жИти, в сел( чи в мІсті? ...................... . 
а. в місті 

б. літом на селі, а :Jимою в місті 

в. на селі 

г. літом в місті, а :Jимою на селі 

З. Діти х6дять до річки ..................................... . 
а. 1 бабою 

б. 1 дідом і бабою 
в. самі 

г. 1 дідом 

4. дід і баба живуть ......................................... 
а. у селі літом і :Jимою 

б. в місті літом і :Jимою 

в. на селі літом, а :Jимою в місті 

г. на селі :Jимою, а літом в місті 

5. Діти спл.Ять ............................................... . 
а. uвждн пf1но 

б. влітку пf 1но, а :Jимою встають рано 

в. :Jавждн пf 1но, а влітку встаЮть рано 
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Переклад 

І. On my vacation І like to Ье in the village. 

2. In the winter І like to live in the city and in the summer І like to Ье in 

the village. 

З. Why does your mother live in the city during the summer? 

4. What do you do in the village? 

S. Who is working in the garden? 

6. Why do you like your grandmother? 

7. І like her because she is kind and she also gives me presents. 

8. То whom do you give presents? 

9. І give presents to my mother, father, sister and brother. 

10. Who takes а rest after work every day? 

11. Му father is resting in the living room,and my mother is reading а 

magazine. 

12. І like to sit on the floor and look at pictures. 

І З. Му f ather asked me what І was doing. 

14. І told him my friend gave me some pictures and І was looking at 

them. 

І S. Are there interesting pictures? 

"·-". ~- . 
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двАдцять ПЕРША ЛЕКЦІЯ 
LESSON TWENTY ONE 

МОЛЙТВА ЗА УКРА1НУ 

Велнчно Слова й музика Р .Купчннського 

~·=? fff1~ rJttf+NЖ1~f 1~1~{~ 
Бо-же Ве-лн-кий, Твор-че все-свf-ту, на нa-wv рfд-нv зем-лю по- г лінь! 
Ми бу-лн вfр-ні тво-му за-вf-ту, вн-слу-хай ннні на-ших бла-гань! 

1$в F f f f.f , І f-i&JJfrtFiflff1 ! lU f І? І 
Люд у кай-да-нах, КР.ай у py-f-m. На-віть мо-лн-тись во-рог не дасть. 

' ~ ~ tt ~ ~ ~~~MJ1Ш/_j'-i д-ш & = t := Іf ;; <і с: д~ ryi f-:r--·:--
Бо-же Ве-лн-кий, дай У-кра-f-ні сн-лу і ела-ву, во-лю і власть. 
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Словннк 

велично majestical музика music 

молИтва(и) prayer(s) молитись to pray 

творець Creator світ world 

всесвіт world ЛІОДИ, люд people 

вірний, -на, -не, -ні faithful завіт(и) testament 

слухати, вислухати to listen нИні, тепер today, now 

благання beseech благати to beseech 

глянути (на кого?) to look (at) поглЯнути to look 

кайдани chains І. 

devastation ру1на 

навіть even в6рог(и) enemy(ies) 

сила strength слава glory 

воля liberty власть, влада power, authority 

п6тім after тоді then 

пояснИти (кому?) to explain пам'ятати to remember 

це значить it means чемно politely 

Г ЛЙНУТИ, ПОГ ЛЙНУТИ гл Яну, глЯнеш, глЯне, глЯнемо, 

глЯнете, глЯнуть, глЯнь! глЯньте!глЯнув,глЯнула,глЯнуло,глЯнули 

МОЛИТИСЬ молЮсь, молишся, молиться, м6лимось, м6литесь, 

моляться, молився, молИ.лась, молилось, молились, молися! 

моліться! буду молИтись або молИтимусь, -мешся, -меться, 

-мемось, -метесь, -муться 

Вправи 

ВідмінЯйте: 

«БЛАГАТИ)) 

«ПАМ'ЯТАТИ)> ............................................ . 

<<ПОЯСНЯТИ» ............................................. . 
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Розмова 

- Ми сьогодні перед заніІттями в школі співали МолИтву за 
І 

Украшу. 

- Це добре! В украfнській школі учні й учИтель завжди 

співають МолИтву за У краf ну. 
Ти знаєш, як співати МолИтву за Украfну? 

- Так. Ми також співали їf, колИ я ходИв до украfнськоі школи. 
- Ми читали слова, учИтель пояснів нам слова, потім він нам 

співав молИтву, а тоді ми всі співали з учИтелем. УчИтель гарно 

пояснів і говорИв про молИтву й про Украf ну. Ми всі сиділи тИхо й 
слухали. 

- Ти все зрозумів, що говорИв учИтель? 

- Так, я все зрозумів. Я багато знаю про Украfну. Я mоблЮ 
слухати, колИ тато або мама говорять про Украfну. ВонИ там жИли 

І 
й сумують за Укра1ною. 

- А твій учИтель також жив на Украіні? 
- Так, він в Америці недовго. Він нам часто говорить про 

Украіну. Він також питає про Америку. Ми йому говоримо про 
Америку. 

А ЩО ви ~ам 'ятає те з молитви? 

Ми просимо, щоб Бог поглЯнув на нашу рідну землю. 

Чому ми його благаємо, щоб він погліІнув на нашу землю? 

В молИтві ми співаємо, що ми булИ вірні його завіту. 

Як ми бу лИ вірні? Що ми роб Или? 

Ми ходИли ДО церкви, були добрі, слухали тата й маму, все 

робИли, ЩО тато й мама нас просили робИти. Коли хтось нас питав, 

ми чемно відповідали. 

- О, то ви булИ добрі діти. А чи в школі ви розмовліІли на 

лекції? Що ми благаємо в Бога? Що ми йому співаємо про Украіну? 

- Ми йому говоримо, що наш украf нський люд у кайданах, що 
на Украіні навіть молИтись не даЮть лЮдям. 
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Що ми просимо у Бога? 

Ми просимо, щоб Бог дав Украf ні сИлу, славу, волю й владу. 
ПояснИ, що це значить. 



- Ми просимо, щоб Украfна бул' вільна, сИльна, щоб л.Оди в 
світі говорили про Украf ну, що це дОбра краf на, що украf нцІ дОбрІ 
люди й щоб украfнці булн господарі в своfй краfні й робИлн так, як 
вонн знають. Щоб було добре жнтн всім л.Одам на УкраfнІ. 

- Як тн це все знаєш? Хто тобі про це говорив? Т'то, мама чи 

учнтель? 

- Ми всі говоримо про це. Вдома тато й мама. А в школі ми 

розмовляємо з учнтелем. Він у нас добрий учнтель. 

Питання 

Що ви співали сьог6дні в украінській шк6лі? Чи ти пам'ятаєш 
слова МолИтви за Украіну? Хто вам поясняв слова МолИтви? Що ти 
знаєш про Украіну? Чому тато й мама сумують за Украіною? Твій 
учИтель так6ж жив на Украіні? Хто йому гов6рить про Америку? З 

ким ви співали Молнтву в шк6лі? Твоя мама пам'ятає цю Молитву? 

Як поясняв учИтель про МолИтву й Украіну? Чи ти все зрозумів, що 

поясняв учИтель? Ти пам'ятаєш молИтву? Чому ми булИ вірні? Чог6 

ми пр6симо для Украіни? Чи тепер украінці госп6дарі на Украіні? 
Чому д6бре бути госп6дарем? Хто у нас госп6дар у хаті? Хто в хаті 

у вас господИня? З ким ви співали в шк6лі? 

Граматика 

І хто? кого? у кого? кому? з ким? про к6го?І 

• мене у мене мені зі мн6ю про мене 

ти тебе у тебе тобі з тоб6ю про тебе 

він Аог6 у нь6го йому з ним про нь6го 

вона 
J. 

у неі ій з нею про неі 11 

воно Аог6 у нь6го йому з ним про нь6го 

ми нас у нас нам з нАми про нас 

ви вас у вас вам з вами про вас 

вони іх у них ім з ннми про них 
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Вставте потрf бні ф6рмн слів 

І. Я даю (він) ............... кннгу (вона) ............. . 

2. Мій олівець у (він) .............. , а й6го олівець у (я) .............. . 
З. Чий у (ти) ............... олівець? У мене (вона) ............... олівець. 

4. Що даt (ви) ............... учнтель? Він (ми) ............... даt кннгу. 

5. Ти лЮбиш слухати (він) ........... лекцію? Так, він (ми) .............. . 

пояснює дуже д6бре. 

6 ч , 'б , ? у , /'. ') , ,. /'. . ) . ия у те е книга. мене 1 вона .......... книга, а у не1 1 вт .............. . 

кннга. 

7. Хто у (ви) ................ у клЯсі? У (ми) ............... у клЯсі учні й 

учнтель. 

8. Про (хто) ...................... ви гов6рите у клЯсі? Ми гов6римо про 

(він) .................... і про (вона). Ми гов6римо про (вонu) ... ............ . 

9. Про що ви сьог6дні гов6рили в клЯсі? Ми гов6рили про 

(Молuтва) ............................. за Украіну. 

Так чи ні? 

1. Ми співаємо молнтву за Украіну ........... . 
2. Тато іі мама учня нік6ли не бачили Украіни .......... . 
З. В молнтві ми пр6симо Б6га дати Украіні в6лю ........... . 
4. Тепер на Украіні лЮди м6жуть вільно ходнти до церкви ........... . 

5. ВНСЛЇВ «украіНСЬКИЙ ЛЮД у кайданах)) ЗНаЧИТЬ Те, ЩО украінці не 

мають в6лі на своfіі власній землі .......... . 

t 
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Translatlon 

І. Who was singing in the class? 

2. We were singing а prayer with the teacher. 

З. Do you rememЬer the words ofthe prayer? Yes, І remember, Ьecause 

first we read the words and then sang them. 

5. Do you understand the prayer? 

6. Yes, the teacher explained it to us. 

7. Why are you faithful to God's testament? 

8. We go to church, we pray, we are polite to people and we don't talk in 

school. 

9. Do you sing in church? 

10. То whom did you give your pencil? 

11. Whose pencil did he give you? 

12. І gave my pencil to her. 

13. She gave her pencil to him. 

14. With whom do you converse? 

15. І converse with he r about him. 
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22 
ДВАДЦЯ_ТЬ ДРУГ А ЛЕКЦІЯ 

LESSON TWENTY TWO 
ЩЕ НЕ ВМЕРЛА YKPAfHA 

І. 
Укра1нський гимн 

Слова П. Чубннського - музика М.Вербнцького 

Ще не вмерла Украіна 

І слава, і воля. 

Ще нам, браття молодії, 

Усміхнеться доля. 

Згннуть наші вороженьки, 

Як р6са на сонці. 

Запануєм і ми, браття, 

У своій сторонці. 

Душу, тіло ми пол6жим 

За нашу свободу 

І покажем, ЩО ми, браття, 

Козацького роду! 

Словннк 

гимн hymn 
брат, брат~я brother(s) 
віра faith 

вброг(н) enemy(ies) 
запануєм will rule 
душа soul 
положнти to sacrifice 
душу one's life 
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вмерти 

рід 

згннути 

роса 

сторона 

тіло 

свобода 

показати (кому?) 

to die 

origin 

to perish 
dew 

country 
body 

І ~berty 

to show 



УКРАУНСЬКИЙ ГИМН 



ЛОЖЙТИ ложу, л6жиш, ложить, ложимо, ложите, ложать; ложИ! 

ложіть! ложИв, ложИла, ложИло, ложИли; буду ложИти або 

ложИтиму, -меш, -ме, -мемо, -мете, -муть. Або положу ... 

ВідмініІйте в такіtй же спосіб <<ПОКАЗАТИ)) 

Розмова 

- Де ми співаємо украінський гимн? 

- Ми співаємо украінський гимн в украінській шк6лі й 
І. , • 

на укра1нському свят~. 

ЯкИй гимн ви співаєте в американській школі? 

В американській школі учні співають американський гимн. 

Ти знаєш, як співати американський гимн? 

Так, я знаю, як співати і украінський, і американський гимни. 
Про ЩО ми співаємо в украінському гИмні? 

Ми співаємо, ЩО ще не вмерла Украіна і слава, і воля. 

Що це значить? 

Це ЗНаЧИТЬ, ЩО Украіна була славна, ВlЛЬНа і буде славна Й 

вільна. 

- КолИ Украіна буде вільна? 

- КолИ не буде ворога на Украіні, колИ украінці будуть 

панувати на своій землі. 
Хто тепер панує на Украіні? 

Тепер на Украіні панують наші вороги. 
Хто є господарями тепер на Украіні? 

Наші ворогИ є господарями тепер, і вонИ роблять так, як вонн 

хочуть. Украінці хотЯть робнти так, щоб було добре для всіх 

людей. 

- Що це значить «душу й тіло ми пол6жим за нашу свободу)>? 

- Це значить, що ми працюватимемо, щоб Украіна була 

вільна, щоб усі знали, що украінці добрі лЮди, щоб увесь світ знав, 
ЩО МИ КОЗаЦЬКОГО р6ду, Й покажемо всім, ЩО МИ хочемо ВОЛЇ Й 

своб6ди для Украіни. 
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Питання 

Про що ви гов6рили сьогодні з учИтелем у шк6лі? ............. . 

Хто співав украінський гимн? ................................ . 

ЯкИй гимн ти співаєш в американській шк6лі? ................. . 

Що ви вч6ра співали в шк6лі? ................................ . 

Що ти р6биш, колИ ти не розумієш учИтеля? .................. . 

Як ти пр6сиш учИтеля, щоб він тобі пояснив те, чог6 ти не 
, ? 

розум1єш ................................................... . 

. 
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Translation 

І. We sing Ukrainian hymns in the Ukrainian school. 

2. What did you sing yesterday at home with your mother and father? 

З. We sang а Ukrainian song. 

4. Did you understand all the words in the song? 

5. When І do not understand the words, І ask f ather or mother to 

explain them to me. 

6. With whom do you sleep in the room? 

7. І sleep with Taras, and when we get up in the morning, we go to school 

together. 

8. Му sister goes with us too. 

9. She asks us to carry her books. 

10. Taras gives her his books. 

11. She gave Taras his books and said:"Carry your books and І will carry 

mine'~ 

12. It was warm outside. 

13. The sun was shining. 

14. Тhе birds were singing and we joyously went to school. 

15. We rememЬered what the teacher expla1ned yesterday and we knew 

our lesson. 

ГЕРБИ ЗЕМЕЛЬ УКРАУНИ 



~"·· . 
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23 
ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЯ ЛЕКЦІЯ 

LESSON TWENTY ТНRЕЕ 
ТАРАС ШЕВЧЕНКО 

Світе тнхий, краю мнлий, 

МоЯ Украіно! 

За що тебе сплюндровано, 

За що, мамо, гинеш? 

Розкуйтеся, братайтеся; 

У чуж6му краю 

О dear and quiet land 

О my Ukraine. 

Why do they plunder thee? 

Why has death соте to hut and Іеа? 

Break your chains and live as brothers. 

ln а foreign country 

Не шукайте, не питайте, Оо not seek and do not search for 

Того, що немає. What is nonexistent. 

В своій хаті - своЯ правда, In your home, you'll find your justice 

І снла, і воля. And your strength and freedom 

Нема на світі Украіни, The world has only one Ukraine 

Немає другого Дніпра. Dnipro cannot Ье found elsewhere. 

Так писав про Украіну Тарас Григорович Шевченко(І814-1861). 

Йог6 знають і лЮблять усі украінці. Він був мученик за правду і 

волю. Він писав про вільну самостійну Украіну. Він стоЯв за 
братерство, за своб6ду, за рівність і згоду між нами. Він писав про 

вільний, освічений украінський нар6д. За це йог6 моск6вський цар 

заслав до Азії. Він там жив п6над десять р6ків, далеко від рідного 

краю.· Йог6 могнла в Каневі кол6 Дніпра. Це святе місце для 
украінців. Його «Кобзар)) став євангелієм для украінського народу. 

Всі украінці лЇбблять читати <<Кобзар>>. Нам усім дорога пам'ять 
про нашого Тараса Шевченка. 



СЕЛО 

Село! І серце відпочнне." 

Село на нашій Украfні -

Неначе пнсанка: село 

Зеленим гаєм поросл6. 

Цвітуть сади, біліють хати, 

А на горі стоЯть палати, 

Неначе днво, а кругом 

Широколнстіі тополі. 

А там і ліс - і ліс, і поле. 

І енні гори над Дніпром ... 

Сам Бог вітає над сел6м. 

Розмова 

Хто був Тарас Григ6рович Шевченко? 

Він був велнкий украfнський поет. 
Як він писав про Украfну? 

<<Світе тнхий, краю мнлий, моЯ Украfно!)) Вінлюбнв Украfну, 
як свою рідну матір. 

За чим він сумував? 

Він писав і сумував, що вороги сплюндрували Украfну. 

Що він хотів для Украfни? 

Він хотів, щоб бул6 так, як ми співаємо у нашому гнмні, щоб 

украfнці булн господарі на своfй землі. 
- Що він пам' ята в? 

- Він пам'ятав, що Украfна була колнсь вільна й панувала на 
широкому світі. Він хотів, щоб наші ЛІОДИ булн д6брі, чесні, вільні, 

освічені, щоб на Украf ні панували рівність, згода й братерство. 
- Кудн його заслав моск6вський цар? 

- Він заслав Шевченка до Азії, й наш велнкий поет жив там 

понад десять р6ків. 

tOO 

Де могнла Шевченка? 

Лежнть наш велнкий поет в Каневі, в могнлі к6ло Дніпра. 

Що написав для нас Шевченко? 



- Він написав для нас «Кобзар». Це для нашого народу друге 

євангеліє. 

- Чому украінці читають «Кобзар»? 

- Бо він будить нас до правди, добра й свободи. 

Vocabulary 

мученик martyr поет poet 

правда truth широкий, -а, -е, -і wide 

твір, твори work(s) самостійний, -а, -е, -і independent 

освіта education освічений, -а, -е, -і educated 

рівність equaUty братерство brotherhood 

згода harmony засилати to ехіІе 

понад over десять ten 

рік, роки year(s) могнла(и) grave(s) 

місце рІасе євангеліє new testament 

паім'ять memory чесний, -а, -е, -і honest 

вільний, -а, -е, -і free Москва Moscow 

московський Muscovy цар tsar 

Translation 

1. Taras Shevchenko was а great Ukrainian poet. 

2. Не wrote that Ukrainians should live in brotherhood and harmony. 

З. The Muskovy tsar sent T.Shevchenko to Asia where he was lone-

some f or the Ukraine. 

4. ln his works he wrote that people should Ье honest and educated. 

5. His grave is Ьу the Dnipro River. 

6. Why does your mother wake you up in the morning? 

7. Вecause we like to sleep late. 

8. But when we are on vacation she doesn't wake us up. 

9. Who teaches you in school? 

10. Do you listen when the teacher explains the lesson? 

11. Where do you look as you listen to the teacher? 

12. Do you say а pray·er before the lesson? 

І З. У es, we pray in school. 

14. How do you greet your teacher? 
15. We say: ''Good morning, Mr. Teacher'~ 
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Taras Shevchenko 

УЧіТЕСЯ, БРАТИ моf! 

Учітеся, брати моі! 
Думайте, читайте, 

І чужому научайтесь,

Свого не цурайтесь. 

Бо хто матір забуває, 

Того Бог карає, 

Чужі лЮди цураються, 

в хату не пускають. 

Обніміте ж, брати моі, 
Найменшого брата,

Нехай ма ти усміхнеться, 

Заплакана мати. 

ЗАПОВіТ 

Як умру, то поховайте 

Мене на могИлі, 

Серед степу широкого, 

На Вкраіні мИлій: 

Щоб лани широкополі, 

І Дніпро, і кручі 

Було вИдно, було чути, 

Як реве ревучий. 

Поховате та вставайте, 

Кайдани порвіте 

І враж6ю злою кров'ю 

Волю окропіте. 

І мене в сім1 велИкій, 
в сім1 вольній, новій 

Не забудьте пом'янути 

Незлнм тнхим сл6вом. 
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ВЕЧІР 

Садок вишневий коло хати, 

Хрущі над вИшнями гудуть, 

Плугатарі з плугами йдуть, 

Співають, ідучИ, дівчата, 

А матері вечерять ждуть. 

Сім'я вечеря к6ло хати, 

Вечірня зіронька встає, 

Дочка вечерять подає, 

А мати хоче научати, 

Та соловейко не даЄ. 

Поклала мати коло хати 

Маленьких діточок своіх. 
Сама заснула коло них. 

Затихло все". Тільки дівчата 

Та соловейко не затИх. 

TESTAMENT 

When І die, then make my grave 

High on an ancient mound, 

In my own beloved Ukraine, 

ln steppeland without bound: 

Whence one may see wide-skirted wheatlan~ 

Dnipro's steep-cliffed shore, 

There whence one may hear the blustering 

River wildly roar. 

Make my grave there - and arise, 

Soundering your chains, 

Bless your freedom with the blood 

Of foemen's evil veins! 

Then in that great family, 

А family new and f ree, 

Оо not f orget, with good intent 

Speak quietly of me. 



Словник 

вИшня(і) sour cherry сад, сад6к orchard 

вишневий, -а, -е, -і cherry хрущ({) Мау bugs 

плуг(И) plough(s) плугатар( і) ploughman( men) 

мама(и) mother(s) матері mothers 

сім'я family вечеря supper 

вечір evening,n вечірній, -я, ,, -і evening. adj. 

вірш( і) poem(s) орати to plough 

зорЯ, з6рі star(s) зіронька(и) little star( s) 

вставати to get up дати, подати to give 

соловейко(и) nightingale малИй, -а, -е, -і small 

маленький, -а, -е, -і little діти, діточки children 

заснути to f all аslеертИхо quiet 

затихати to become quiet тільки only 

ростИ, виростати to grow гудіти to hum 

ждати (ког6?) to wait вечеряти to have supper 

учнти, научати to teach класти, покласти to put 

Впр•ви 

ВЕЧЕРЯТИ вечеряю, вечеряєш, вечеряє;, вечеряємо, вечеряєте, 

вечеряють; вечеряв, вечеряла, вечеряло, вечеряли; вечеряй! 

вечеряйте! буду вечеряти або вечерятиму 

ВідмініІйте: 

<< вст АВА ти)) .............................................. . 

<<НАУЧАТИ)) ........•.....•.••............••••.••.........•. 

ЖДАТИ жду, ждеш, жде, ждем6, ждете, ждуть; жди! ждіть! ждав, 

ждала, ждало, ждали; буду ждати або ждатиму, -меш, -ме, -мемо, 

-мете, -муть 
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Розмова 

104 

Чий це вірш? 

Це вірш велИкого поета Тараса Шевченка. 

Про ЩО він пИше? 

Він пИше про украінське сел6, про сад6к. 

ЯкИй садок? 

Сад6к вишневий. 

Чому він називається вишневий? 

Бо в садку ростуть вИшні. 

Хто йде з плугом? 

Плугатар йде з плугом. 

КудИ він йде? 

Він йде дод6му. 

Звідки він йде? 

Він йде з поля. 

Що він робИв на п6лі? 

Він орав на полі. 

Хто ще йде? 

- Дівчата йдуть. 

Що вонн роблять, ідучИ? 

Вонн йдуть і співають. 

Хто жде вд6ма? 

Мама жде вд6ма. 

Чому вона жде? 

Вона жде іх до вечері. 

Коли ЛІОДИ вечеряють? 

Увечері. 

- Де сім'Я вечеряє? 

Сім'я вечеряє к6ло хати. 

Чому сім'Я вечеряє к6ло хати? 

Бо літом гаряче в хаті. 

Хто вечеряє? 

Тато, мама, синИ. 

Що р6бить дочка? 



Дочка подає вечерю. 

Чи вона знає, як треба подавати вечерю? 

Ні, вона ще молода й не знає, як подавати вечерю. 

Хто х6че навчати дочку? 

Ма ти хоче іі нав ча ти. 

Хто ій не даt навчати? 

Соловейко не даt навчати. 

Чому він не даt? 

Бо він г6лосно співає. 

Що це таке соловейко? 

Соловейко - це пташка. 

Чи в Америці є соловейки? 

Ні, нема. 

Де вонИ живуть? 

В Евр6пі, на Украіні. 

Як співають соловейки? 

Я не чув, але мама ГОВОРИТЬ, ЩО СОЛОВеЙКИ співають дуже 

гарно й голосно. 

Де поклала мама маленьких дітей? 

Мати поклала своf х дітей коло хати. 
Чому? 

Бо в хаті літом спати гаряче. 

Де мама спала? 

Мама так6ж спала коло них. 

Як бул6 вночі? 

Вночі бул6 тИхо. 

Хто не затИх? 

Тільки дівчата та соловейко не затихли. 

Що вони робИли? 

Соловейко співав (ть6хкав), і дівчата так6ж співали. 

Де вн спите літом? 

І літом, і зим6ю ми спим6 в д6мі. 

Колн ви вечеряєте? 

Ми вечеряємо увечері, обідаємо вдень, а снідаємо вранці. 
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Хто вам подає сніданок? 

Наша мама подає нам сніданок. 

Ви розмовл.Яєте за столом? 

КолИ ми розмовл.Яємо голосно, мама говорить: «ТИхо!)) 

Питання 

Що ми читали? .............................................. . 

Про ЩО пИше Т.Шевченко? ................................... . 
• • J. , , ·-? 

Про що ВІН пам ятав, коли був у Азн ....................... · .. . 

Чому сад6к вишневий? ...................................... . 

Ти лЮбиш вИшні? ........................................... . 

КолИ вИшні червоні? ........................................ . 

щ І r ? 
о гуде над вишнями ....................................... . 

Хто йде з поля і з чим? ...................................... . 

щ 'б • J. І І U І ? 
о ро лять д1вчата, коли вони идуть з поля .................. . 

Чому вони співають? ........................................ . 

Ти також співаєш, колИ тобі весело? .......................... . 

Що роблять матері? ......................................... . 

Хто подає вечерю? .......................................... . 

Де вони вечеряють і чому вони .вечеряють надв6рі? ............ . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ви так6ж вечеряєте надворі? ................................. . 

Що робить мама після вечері? ................................ . 

Чи дівчата також лягають спати по вечері? .................... . 

Чому вонИ не лягають? ...................................... . 

Ти також лЮбиш гул.Яти й співати по вечері? .................. . 

Що ти робиш по обіді? ...................................... . 

Коли ти ходиш ДО школи? ................................... . 

Тво.Я сестра також х6дить до школи після сніданку? ........... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Чому тане сніг весн6ю? ...................................... . 

Зим6ю так6ж тепло надворі? ................................. . 

КолИ гаряче надворі? ........................................ . 

Що ви робИли на селі у діда, колИ бул6 гаряче? ................ . 
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Translation 

І. Is there а garden near the house in town? .................... . 

2. What grows in the garden? ................................. . 

З. In the garden there are cherry trees growing. . ................ . 

4. Who sings in the evening? ................................. . 

5. The nightingale sings. . .................................... . 

6. Who is ploughing the field? ................................ . 

7. Where do they go in the evening? ........................... . 

8. They go home where mother is waiting with the supper ........ . 

9. Why does mother teach her daughter how to serve supper? ..... . 

10. Because her young daughter doesn't know how to serve ........ . 

11. Where do the flowers grow? ................................ . 

12. Do you have а cherry tree in your garden? .................... . 

13. N о, but my grandmother has а cherry tree near her house ...... . 

14. Where did you put your book? ............................. . 

15. І put my book on the window near the lamp. . ............... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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'·\ 
\\ 11 І~ "11 •.• 1 .Х'Х, 

ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА ЛЕКЦІЯ 
LESSON TWENTY FOUR 

ЛЕСЯ YKPAlHKA 

(1871-1913) 

ПоетИчне слово велИкоі поетеси украінського народу живе в 

його серці. Тв6ри Лесі Украінки чарують нас своtю красою й 

сИлою. 'ti гербі - це борці за правду й волю, за добро й 

справедлИвість. Вона - велИка дочка украінського народу, що йде 

за Шевченком і пИше про високі ідеали, про нашу свободу й 

незалежність. <<Від часу Шевченка Украіна не чула такого сИльного 
слова, як писала ця слабосИла хвора дівчиню). Так говорИв наш 

велИкий І.Франко. 

НАДІЯ 

Ні долі, ні волі у мене нема, 

Зосталася тільки надія одна: 

Надія вернутись ще раз на Вкраіну, 

ПоглЯнути ще раз на рідну краіну, 

ПоглЯнути ще раз на енній Дніпро -

Там жИти чи вмерти - мені все одно! 

ПоглЯнути ще раз на степ, могилки, 

Востаннє згадати палкіі садкИ ... 

Ні д6лі, ні в6лі у мене нема, 

Зосталася тільки надія одна. 
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Словннк 

серце 

гер6й(і) 

heart 

heroe(s) 

чарувати (ког6?) to charm 

борецьfрці) struggler(s) 

бор6тись to struggle добр6 good 

справедлИвість justice ідеал(и) ideal(s) 

незалежність independence надія(і) hope 

д6ля fate зостатись (де?) to remain 

одИн, одна, одн6 one вернутись (кудИ) to return 

глянути (на к6го?) to look вмерти (де?) to die 

степ(И) steppe(s) могИла, могИлка(и) grave(s) 

востаннє last time 

сад(И) garden(s) 

сИла strength 

хв6рий, -а, -е, -і sick 

мати (ког6? що?) to have 

Розмова 

згадати (ког6? що?)tо recall 

сад6к(дкИ) little garden 

слабосИлий,~,-е,~_wеаk 

здор6вий, а, -е, -і healthy 

Що живе в серці украінського нар6ду? 
Поетичне сл6во велИкоі поетеси Лесі Украінки. 
Чому украfнці лЮблять читати u тв6ри? 
Бо тв6ри Лесі Украінки чарують нас своtю крас6ю і сИлою. 
Що тебе чарує? 

Мене чарує украінська пісня. Я люблю слухати, як співають 
на концерті або в церкві. 

- За що бор6лись гербі Лесі Украінки? 

- ВонИ бор6лись за в6лю, добр6 і справедлИвість. Леся 

Украінка писала про це так: «Братерство, рівність, в6лю між 

людьмИ вглядіти я х6чу. Дай, Б6же, нам!)) 

- Що писав Іван Франк6 про Лесю Украінку? 

- Що від часу Шевченка Украіна не чула так6го сИльного сл6ва, 
як писала ця слабосИла хв6ра дівчина. 

Чому він писав <<СлабосИла))? 

Бо вона не мала багато сИли. Вона була хв6ра. 

Як вона писала про себе? 



Що вона не має ні д6лі, ні волі. 

Яка була в неі надія? 

Вернутись на Украіну, яку вона любнла. 

Де вона жила? 

На чужнні. 

Чому вона хотіла вернутись на Украіну? 
Вона хотіла поглЯнути на енній Дніпро, на степн, на могнли. 

Що вона хотіла згадати? 

Наші садкн, білі хатн, зелені полЯ, широкий енній Дніпро, 

наш дорогнй Кнів. 

Пи та нии 

Про кого ми тут читали? .................................... . 

Що лЮблять читати украінці? ................................ . 

Чому вонн лЮблять читати тв6ри Лесі Украінки? .............. . 

Про ЩО вона писала? ........................................ . 

Що писав про Л. Украінку І.Франко? .......................... . 

Чи вона була здорова дівчина? ............................... . 

Де вона часто жила? ......................................... . 

За чим вона сумувал~? ....................................... . 

Яка була в неі надія? ........................................ . 

Хто б6реться за незалежність? ............................... . 

Що л. Украінка згадувала на чужнні? ......................... . 

Які на Украіні степн? ........................................ . 
Де на Украіні є високі могнли? ............................... . 
Що тебе чарує? .............................................. . 

Що твоя мама згадує, коли співає украінські пісні? ............. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Translation 

1. The poetry of Lesia Ukrainka lives in the hearts of Ukrainians. 

2. Her works charm us because she wrote about justice and liberty. 

З. Why did she hope to return home? 

4. Because she did not live in the Ukraine. 
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5. What hope do you have? 

6. І hope that І will Ье an honest, truthf ul and good person. 

7. І should like to Ье like my father and mother. 

8. They are my ideal. 

9. Му mother tells me that she has hopes of returning home where she 

can look at her native country, the cherry gardens, the small clean houses, 

thehigh Carpatian mountains,the wide glorious Dnipro and the grave of 

Taras Shevchenko. 

І О. Оо you want to go with mother? 

11. N о, І was born here and І like America. 

111 



ВЕРХОВЙНО, світку ти НАШ 

Народня nf сня 

~( ;-1-мв;z-mtJiJjjfrr1t1~ 
--Ве~~~~Й-но, світ-ку тн наш, Гей, ІІК у тЄ-бе тут мИ-ло, 

~ф_1 _.1--~m~1№r-ю:#=Je-k!- ~-~~;=.;i 
Як fг-ри вод, плн-ве тут час Сво~fд-но, шум-но, ве-село. 

tf74rt!J~A$1JAШ-r~m~ 
Є у ме-не го-ло-со-чок, Як срfб-ний дзві-но-чок; Нав-чfть ме-не, 

WМ-eplШ-Ч'c;ilJiJ]:-fffllttШ±e~ц 
мо-Я ма-ти,Рfд-них спі-ва-но-чок. Нав-чfть ме-не спі-ва-н6-чок Із pfд-

(<Jf?-=-~~Пf1~u1 J ttf#ff rdftitw-H 
но-го кра-ю, Гар-но ме-ні на чу-жн-ні, Як я іх спі-ваю. 

Як я наші співаночки 

В садочку співала, 

Чужі лЮди говорнли, 

Що скрнпочка грала. 
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Бнстра вода в Черемоші, 

Лісн, полонини. 

Гарні хлопці та дівчата 

У нас в Украtні. 



Словник 

верх(И) top верховина(и) summit 

пісня(і) song(s) народній, -я, -є, -і f olk 

грати(де? з ким?) to рІау гра, ігра, ігри game(s) 

вода(и) water пливтИ(де?) to swim 

час hour г6лос(и), голос6чок voice(s) 

концерт(и) concert дзвінок(И), дзвін6чок bell 

срібло silver срібний, -а, -е, -і silvery 

учИти (кого?) to teach співати to sing 
співаночка little song(s) чужИна f oreign country 

чужИй, -а, -е, -і strange скрИпка(и), скрИпочка violin(s) 

бИстро, швИдко fast поле, полонИна(и) field(s) 

ГРА ТИ граю, граєш, грає, граємо, граєте, грають; грай! грайте! 

грав, грала, грало, грали; буду грати або гратиму, -меш,-ме,-мемо, 

-мете, -муть 

На той самий сп6сіб відмініІйте: 

ПЛАВАТИ ................................................. . 

плисти пливу, пливеш, пливе, пливемо, пливете, пливуть; пливИ! 

пливіть! плив, пливла, пливло, пливлИ; буду пливтИ або пливтИму 

УЧЙТИ учу, учиш, учить, учимо, учите, учать; учИ! учіть! учИв, 

учИла, учИло, учИли; буду учИти або учИтиму 

Розм6ва 

Що ви співали? 

Ми співали украfнську народню пісню. 

Хто склав ЦЮ пісню? 

Ми не знаємо, хто її склав. 

Украfнський народ співає цю пісню, тому ми говоримо, що 

склав її наш народ, що це пісня народня. 

- Чи наш народ лЮбить співати? 

- Так. Украtнці спіааюта., коли аонИ сумуют11, колн ім весело, 
колИ вонИ працюють, колИ вонн гр•ють або аідпо1111а&ють. 
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- А ти лЮбиш співати? 

- Я люблЮ співати, а також люблю слухати, колИ мама співає. 

Вона знає багато пісень, таких, які співали на Украіні. 
- А ти ходиш на украінські концерти? 

- Я завждИ ходжу на украінські концерти. Ми також співаємо з 

учИтелем в украінській школі. 

УчИтель співає нам пісню, а потім ми всі співаємо. 

- Ти розумієш всі слова, які ти співаєш? 

- Ми розуміємо те, що ми співаємо. УчИтель нам пояснює, що 

ми не розуміємо. Він пояснює, потім питає нас, і ми йому 

відповідаємо. 

- А ти зрозумів усі слова тут, в цій пісні? 

- Ні, я не зрозумів. 

- Д6бре, завтра ми будемо читати ці слова, я буду васучИти, як 

співати цю пісню й буду поясніти слова, що ви не розумієте. 

Вправи 

Що співають учні в клЯсі? .................................... . 

Чому це народня пісня? ...................................... . 

Хто пояснЮє слова пісні й кому? ............................. . 

Ви все розумієте, що учИтель пояснює? ....................... . 

Чому ви все розумієте? ...................................... . 

КудИ ти лЮбиш ходИти з мамою? ............................ . 

Хто співає вд6ма? ........................................... . 

На ч6му ти граєш? .......................................... . 

Чи твій товариш лЮбить слухати, як ти граєш на скрИпці? ..... . 

Хто тебе учить грати на скрИпці? ............................. . 

КудИ ти ХОДИШ плавати? ..................................... . 

Що п р6сить тебе дід? ........................................ . 

Що ти йому відповідаєш? .................................... . 

Ког6 мама посилає ДО шк6ли? .......................... І ••••• 

Чи ви х6дите до шк6ли влітку? ............................... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Translation 

І. When І sang my song in the garden, the strangers thought it was а 

violin playing. 

2. І have а silvery voice and І love to sing happy songs. 

З. І like to sing in the woods or in the field. 

4. Му mother teaches me Ukrainian songs. 

5. The boys and girls are singing f olk songs. 

6. They sing when they work, rest or· play. 

7. І go to the concert with my brother. 

8. When we do not understand the words, our teacher explains them to 

us. 

9. Не then asks us to repeat what he was explaining. 

І О. Where do you go swimming? 

11. Do you like to swim in the ocean? 

12. Red, yellow, blue, and white flowers grow· in the garden. 

Розм6ва 

Чому співають «Верховино, світку ти наш))? 

Бо ВерховИна така гарна, як світ. 

Чи на ВерховИні гарно? 

Так. Там велИкі гарні зелені полонини; на полонинах квіти. 

С6нце ласкаво світить, й там весело й мИло сидіти. 

- Як ти думаєш, хто лЮбить енді ти на полонинах? 

- Я думаю, ЩО дівчата Й ХЛОПЦЇ ЛІОбЛЯТЬ там сидіти, співати, 

бо там вільно й весело. Дівчата співають пісні, аб6 співаночки. 

Що говорИли лЮди, колИ дівчина співала співаночку? 

Чужі лЮди говорИли, що це грала скрИпка. 

Чому вонИ так говорИли? 

. Бо скрИпка гарно грає і дівчина гарно співає. 
Про що дівчина просить у пісні й к6го? 

Вона просить маму навчИти ЇЇ співати такі пісні, як співають у 

рідному краю. 

Як ій буде на чужИні, колИ вона співає украfнські пісні? 

Ій буде гарно жИти на чужИні. 

Хто в тебе вдома співає украf нські пісні? 



МоЯ мама й тато. 

Яка вода в Черем6ші? 

Вода в Черемоші бИстра. 

Що таке Черемош? 

Це річка в Карпатах. 

Які хл6пці й дівчата на Украіні? 
Гарні. 

А чи в нас тут також гарні хл6пці й дівчата? 

О, так! 

Питання 

ЯкИй у дівчини голос6чок? ................................... . 

Як на ВерховИні? ............................................ . 

Чому на ВерховИні пливе час, як ігри вод? .................... . 

Як пливе вода в Черемоші? .................................. . 

к , , , , .J. • J. ? 
ого д1вчина просить навчити 11 сшвс~ти ....................... . 

д 
, . J. • , ? 

е д~вчина сп1вс~ла сп1ваночки ...................... -: ......... . 

я , , , у І."? 
к1 ти знаєш р1ки на кра1н1 ................................. . 

Що таке Карпа ти? ........................................... . 

Чи гори Карпати на Украіні? ................................ . 
ч , д. , , б' ? 
и вода в н1пр1 також истра. . ............................. . 

Translation 

І. The sun is shining brightly on the summit. 

2. There are beautiful green fields and flowers. 

З. Boys and gils like to sit there and sing. 

4. They are happily resting after work. 

5. The sun is setting behind the hills and saying goodbye to the people. 

6. The boys and girls are going home because it is getting dark. 

7. At home mother is waiting for them to have supper. 

8. lt is dark and quiet in the evening. 

9. Mother and the children are asleep in the house. 

І О. She is tired and does not hear. the girls singing in the village. 

11. Father is not asleep. 

12. Не listens and remembers when he was young and sang with the 

boys. 
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26 
ІВАН ФРАНКО 

Іван Франко народився 15 серпня 1856 року в селі Нагуєвичах, 

Дрогобицького повіту, в родині коваля. Після закінчення гімназії в 

Дрогобичі поступив у Львівський університет, де студіював 

філософію, мову, літературу та історію. Науковий ступінь доктора 

філософії осягнув він у Віденському університеті. Він робив заходи, 

щоб стати професором Львівського університету, але австрійський 

уряд не допустив до цього. 

Тоді Франко став видавцем місячника «Життя і слово)), а згодом 

редактором <<Літературно-наукового вісника)) та співробітником 

Наукового Товариства ім. Т.Шевченка у Львові, своїми 

літературними та науковими працями досягнув визначного 

становища славетного українського письменника, вченого й 

критика, що так позначається на всьому культурному рухові кінця 

ХІХ ст. Діяльність Франка була велика й різнородна. Франко був 

журналістом, публіцистом, редактором газет і літературних 

журналів. Писав поезії, оповідання, повісті, драми, наукові студії, 

критичні оцінки і зробив велику кількість перекладів визначних 

творів світового письменства. А як поет займає Франко перше -

після Шевченка - місце в українській літературі. Поеми «Іван 

Вишенський)) і «Мойсей)) - це твори світового значення. 
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ПРОЛОГ 

(Скорочено) 

Народе мій, замучений, розбитий, 

Мов паралітик той на роздорожжю, 

Людським презирством, ніби струпом, вкритий! 

Твоїм будущим душу я тривожу, 

Від сорому, який нащадків пізніх 

Палитиме, заснути я не можу. 

Невже повік уділом буде твоїм 

Укрита злість, облудлива покірність 

У сякому, хто зрадою й розбоєм 

Тебе скував і заприсяг на вірність? 

Задармо край твій весь политий кров'ю 

Твоїх борців? Йому вже не пишаться 

У красоті, свободі і здоров'ю! 

О, нП Не самі сльози і зідхання 

Тобі судились! Вірю в силу духа 

І в день воскресний твойого повстання. 

Та прийде час, і ти огнистим видом 

Заєяєш у народів вільнім колі 

Труснеш Кавказ, впережешся Бескидом, 

Покотиш Чорним морем гомін волі, 

І глянеш, як хазяїн домовитий, 

По своїй хаті і по своїм полі. 



lvan Franko 

PROLOGUE 

Му реорІе, tortured utterly and shattered, 

Like а poor cripple at the cross-road lying, 

Ву man's contempt, as if with scabs, bespattered! 

Му soul is filled f or you with care and sighing, 

And burning shame permits my. sleeping never, 

То see the fate before your children lying! 

Or that your destiny must show its mettle 

In hate concealed, humility pretended, 

То all who Ьу betrayal or in battle 

Have fettered you, forced you to swear dependence? 

In vain your landscape soaked with а libation 

Of the blood of your heroes? and forbidden 

The joys of beauty, healing, liberation? 

О по! N ot only tears and sighs will hover 

Over you. For І trust the mighty spirit 

That shall your resurrection day discover ! 

And yet the time will соте and, radiant shining, 

You'll shake the Caucasus; one of the free nations, 

With the Carpathians as your girdle twining. 

You'll set the mighty sound of freedom racing 

Over the Black Sea, free-holder, well-seated, 

In your own house, in your own fields' broad spaces! 
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Словник 

повіт 

науковий 

ступінь 

філософія 

осягати (осягнути) 

заходи 

уряд 

допускати (допустити) 

видавець 

згодом 

становище 

славетний 

співробітник 

замучений, -на, -не, -ні 

паралітик 

роздоріжжя 

презИрство 

струп 

уділ 

облудливий, -ва, -ве, -ві 

зрада 

розбій 

скувати 

заприсягати 

полИтий, -та, -те, -ті 

пишатись 

судИтись 

повстання 

труснути 

вперезатись 

гомін 

110 

district 

scientific 

degree 

philosophy 

to master, to get 

actions 

government 

admit, permit 

publisher 

in time, later on 

position 

famous 

memЬer, collaborator 
exhausted 

paralyzed person 

crossroads 

contempt 

scab 

f ate 

false 

treachery 

robЬery 

to bound 

to swear 

soaked 
to look proud 

to have fate, destiny 
revolt 
to shake 
to wrap itself 

echo 



Вправи 

Запитання 

І. Де народився Іван Франко? 

2. Коли народився Іван Франко? 

З. Хто був батько Івана Франка? 

4. Де навчався Іван Франко? 

5. Чому Іван Франко не став професором Львівського 

університету? 

6. Які твори писав Іван Франко? 

7. Які твори Івана Франка ви знаєте? 

Так чи ні? 

1. Іван Франко народився на Украіні ........... . 

2. Іван Франко вивчав математику, хемію та астрономію у 

Львівському університеті. . ........ . 

3. Іван Франко осягнув науковий ступінь доктора філософії в 

Віденському університеті .......... . 

4. Іван Франко був професором Львівського університету. 

5. Іван Франко видавав місячник «Життя і слово.> ........... . 

6. Іван Франко був непоганий, але не видатний nисьменник. 

7. Іван Франко писав книги з історіі Украіни .......... . 
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27 
/ 

ДВАДЦЯТЬ СЬОМА ЛЕКЦІЯ 
LESSON TWENTY SEVEN 
ВОЛОДИМИР САМІЙЛЕНКО 

Наша славна Украіна, 
Наше щастя і наш рай! 

Чи на світі є краіна 
Ще миліша за наш край. 

І в щаслИві й злі годИ ни 

Ми для неі живемо, 

На Вкраіні й для Вкраіни 

Будем жИти й помремо ... 

Гей! Хто хоче всім свободи 

ЖИймо разом, як братИ! 

Сонцем правди, світлом згоди, 
r 

Боже, шлях нам освітИ! 

Володнмир Самійленко, украінський поет письменник. 
НародИвся в 1864 році, помер в 1926році. Іван Франко так говорИв 

про нього: «Самійленко не любив голосних розмов. Цілі дні він 

сидів у кімнаті, читав, писав своі твори й розмовляв з одинокою 

товаришкою, свосю гітарою)). Він любИв Украіну понад усе. Він 

працював безкорИсно для вИзволення украінського народу. 
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Тихесенький вечір 

На землю спадає, 

І с6нце сідає 

В темнесенький гай. 

ВЕЧІРНЯ пtсня 

СвітИ ще годИну, 

Бо рано ще спати, 

Милуй нас, як мати, 

Тепл6м обгортай. 

Ой, с6нечко ясне, 

Невже ти втомилось, 

Чи ти розгнівИлось? 

Іще не лягай! 

Без тебе так страшно 

І темно надв6рі, 

Хоч місяць і з6рі 

Освітять наш край. 

Словннк 

славний, -а, -е, -і 

мИлий, -а, -е, -і 

щаслИвий, -а, -е, -і 

годИна(и) 

зг6да 

народИтись 

розм6ва(и) 

пісня(і) 

темний, -а, -е, -і 

Не слухає с6нце, 

За г6ру сідає 

І нам посилає 

На всю ніч: «Прощай!)). 

glorious щастя 

dear край(і) 

happiness 

country(ies) 

happy злий, зла, зле, злі angry (mean) 
hour(s) два( і) two 
harmony шлях(И) road(s) 
was born одИн, одна, одне one 

conversation гітара(и) guitar(s) 
song(s) падати, спадати to fall 

dark темнесенький dark 

втомитись to get tired розгніватись to become angry 
обгортати to wrap страшно 

посилати to s_end прощай 

к6ристь benefit безкорИсно 

визволення liberation письменник 

думати to think 

Ро1м6ва 

Хто був Володнмир Самійленко? 

Він був поет і письменник. 

Хто був Іван Франк6? 

f rightening 

good Ьуе 

disinterested 

writer 
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Чи Іван Франк6 був украf нський журналіст? 

Так, але Іван Франко так6ж був велнкий поет і письменник. 

Як він писав про Самійленка? 

І.Франк6 писав, що Самійленко не говорИв багато й не 

лЮбив, щоб про нього говорИли. Він часто сидfв у кімнаті й 

розмовляв з своtю товаришкою-гітарою. 

Вправи 

ВТОМИТИСЬ втомлюся, вт6мишся,. вт6миться, вт6мимось, 

вт6митесь, вт6мляться; втомИвся, втомилась, втомнлось, 

втомИлись; втомИсь! втоміться! 

Відмінійте в цей спосіб: 

РОЗГІОВА тись ........................................... . 

ПОСИЛАТИ посилаю, посилаєш, посилає, посилаємо, посилаєте, 

посилають; посилав, посилала, посилало, посилали; посилай! 

посилайте! буду посилати або посилатиму, -меш, -ме, -мемо, -мете, 

-муть 

Відмінійте в цей спосіб: 
ПРОЩАТИ ................................................. . 

ДУМАТИ)) ................................................. . 

Пнтанн• 

Де жив В.Самійленко? ....................................... . 

Хто був Іван Франко? ....................................... . 

Що любив робИти Самійленко в кімнаті? ..................... . 

Що він думав про Украfну? .................................. . 

Для ч6го він жив? ........................................... . 
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ЩОДЕННІ ВЙРАЗИ 

Хто там? 

М6жна зайтИ? 

Заходь! Зах6дьте! 

Добрий день! 

Д6брий ранок! 

Д6брий вечір! 

Вітайте! 

Як ви маєтесь? 

ДЯкую, добре! 

А у вас? 

О, так! Все д6бре! 

Як ваше здор6в'я? 

Як ви себе почуваєте? 

Як ваша мама? 

Я здор6вий, але мама хв6ра. 

Що у мами болнть? 

у мами болнть голова. 

у мене перестуда. 

На щllстя, на здоров'я. 

Це мій син, прошу познай6ми

тись. 

Як ваше прізвище? 

EVERYDA У EXPRESSIONS 

Who is there? 

Мау І соте in? 

Соте in! 

Good afternoon! 

Good тorning! 

Good evening! 

Welcoтe! 

How are you? 

Fine, thank you, 

and you'! 

Oh, yes, everything is fine! 

How is your health? 

How do you feel? 

How is your тother? 

І ат well, but ту тother is sick. 

What is the тatter? 

She has а headache. 

And І have а cold. 

For happiness and health! 
This is ту son, please, acquaint 

yourselves. 
What is your surnaтe? 
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Як ваше ім'Я? What is your name? 

Mot ім'я Іван, а прізвище ." 

Заходьте до нас! 

Му name is Ivan and surname ... 

Visit us, please! 

КолИ ви будете вд6ма? 

Подзвоніть мені по телефону! 

ВИбачте! 

Як справи? 

ДЯкую, д6бре! 

Сідайте, пр6шу! 

Що у вас нового? 

я голодний. 

Я х6чу пИти. 

За ваше здор6в'я! 

When will you Ье home? 

Call me on the phone! 

Pardon me. 

How are things going? 

Fine, thank you. 

Please, sit down. 

What is new? 

І am hнngry. 

І am thirsty. 

То your health! 

Мені зИмно, тепло, або гаряче. І am cold, warm or hot. 

Це дорого, це дешево. This is expensive (inexpensive) 

З днем нар6дження! Нарру Birthday! 

З НовИм Р6ком ! Нарру New Year! 

ПРЙКАЗКИ 

Без Бога ні до Пор6га. 

86вка боЯтись - в ліс не ходИть. 

Час - це гроші. 

Де правда, там щастя. 

Хто рано встаt, тому Бог даt. 

Хто мовчить, той ДВОХ навчить. 

Нема товариша - глЯди, а знайдеш - бережи. 

Один за всіх - всі за одного. 

Своя сорочка блИжча до тіла. 

Семеро одног6 не ждуть. 

Сумно сидіти, колИ нічого робИти. 

СИтий гол6дного не розуміє. 

ЗробИв діло - гулЯй сміло. 

Праця сама за себе говорить. 
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УКРАУНСЬКО~АНГ ЛІЙСЬКИЙ СЛОВНИК 

UKRAINIAN-ENGLISH DICTIONARY 

А 

а ar1d, but 

абб or 
Австралія Australia 
автобус, -и bus 
Азія Asia 

але but 

Америка America 

американець American, п. 

американка American (fem.) 

американський American, adj. 
--

американці Americans , n. 
ангел, -и angel 

Африка Africa 

Б 

баба, -би grandmother 

багато many, пiuch 

безкорИсно disinterested 

бИстро fast 

бігти to run 

білий, -ла, -ле, -лі white 

благання appeal, п. 

благодатний, -на, -не, -ні blessed 

блИзько near 
бо because 
Бог God 
Б6жий, жа, -же, -жі God's 
борець, борці struggler 
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бор6т~ь to struggle 
бо.Ятись to Ье afraid 
брат, -тн brother 
братерство brotherhood 
бути to Ье 

в 

в in 
вакації vacation 
ванна, -нни bathroom 
вар Ити tocook 

Вашінrт6н Washington 
вд6ма at home 

Велнкдень Easter 

великий, -ка, -ке, -кі big 

велично majestically 

верба, верби willow 

вернутись to соте back 

верх top 

весело gay ,joyously, adv. 

весна spring, п. 

весняний, -на, -не, -ні spring, adj. 

вечеря, -рі supper, п. 

вечеряти to have supper, v. 

вечір, вечорИ evening, п. 

вечірній, -ня, -нє, -ні evening, adj. 

вже already 

ви you 

виблнскувати to shine 

визволення liЬeration 

вірний, -на, -не, -ні faithful 
видавець publisher 

витиратися to wipe ( oneself) 
виходити to go out 

вишневий, -ва, -ве, -ві cherry, adj. 
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вИшня, -ні sour cherry, п. 

високо high 

витягати to pull out 

відміна, -ни declension, п. 

відповісти to answer 

відпочивати to rest 

вікно, вікна window 

вільний, -на, -не, -ні free 
він he 

віра faith 

вірш, вірші poem 

вістка, -кн news 

вітальня, -ні living room 

вітати to greet 

вкладати to put in 

власть (влада) power 

вмерти to die 

внук, -ки grandson 

вода water 

воля freedom 

вона she 

вони they 

воно it 

в6рог, -гИ enemy 

воскресати to resurrect 

востаннє f or the last time 

вперезатись to wrap itself 

все everything 
всі everybody 
вставати to rise 
ВСІОДИ everywhere 

втом Ити сь to get tired 
вч6ра yesterday 
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г 

газета, -ти 

гарний, -на, -не, -ні 

гаряче 

гер6й, -6і 

гимн, -ни 

гітара, -ри 

гл Я нути 

говорнти 

годнна, -ни 

г6лос, -сн 

голосочок, -чки 

гомін 

гора, г6ри 

город, -ди 

господар, -рі 

Господь 

гра, ігри 

грати 

гребінець, -нцf 

гріти 

гудіти 

гулЯти 

далеко 

дати 

два 

де 

день, дні 

десять 

дзвінок, -нкн 

дивитись 

дівчина, -ни 
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д 

newspaper 

beautiful 

hot 

hero 

hymn 

guitar 

to look at 

to talk 

hour 

voice 

little voice 

echo 

mountain 

vegetable garden 

master 

Lord 

game 

to рІау 

comb, п. 

to warm 

to hum 

to walk 

far 

to give 

two 

where 

day 

ten 

bell 

to look 
girl 



дід, дідн grandfather 

дідок, дідкн old man 

дім, домн house 

діти, діточки children 

д6брий, -ра, -ре, -рі good 

добро goodness 

доброта kindness 

додому home 

д6ля destiny 
дnпvскіти(допустнти) admit, permit 

дочка, -кн daughter 

д6шка, -ки blackboard 
дуже very 

думати to think 

дума, -ми еріс poem, balad 

дЯкую thank you 

Е 

Евр6па Europe 

є 

Євангеліє New Testament 

ж 

ждати to wait 

жнти to live 

життя life 
ж6втий, -та, -те, -ті yellow 
журнал, -ли magazine 
журавель, -влі crane 
журба sadness 

з 

за for, behind 
завіт, -ти testament 
завтра tomorrow 
замучений, -на, -не, -ні exhausted, adj. 
заприсягати to swear 
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засилати 

засіЯти 

заснути 

затихати 

заходи 

зах6дити, зайтн 

зачісуватися 

згадати, згадувати 

згннути' гннути 

зг6да 

згодом 

звідки 

здив6ваний, -на, -не, -ні 

здивуватись 

здор6вий, -ва, -ве, -ві 

зелений, -на, -не, -ні 

земля, землі 

зима, знми 

з Им но 

зіронька, -кн 

зле 

злий, -ла, -ле, -лі 

знайти, найтн 

значити 

зникнути 

зорЯ, з6рі 

зоставатись, зостатись 

зрада 

зубна паста 

зубна щітка 

зубннй, -на, -не, -ні 

з'явнтись, з'являтись 

й 

йти 
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to send into exile 

to start to shine 

to f all asleep 

to become quiet 

actions 
to соте in 

to comb 

to recall 

to die, to disappear 

harmony 
in time, la ter on 

where from 
astonished, surprised 

t о get amazed 

healthy, well 

green 

earth 

winter 
cold, adv. 

little star 

bad 

mean, angry 

to find 

to mean, it means, signify 

to disappear 

star 

to stay 
treachery 

toothpaste 

toothbrush 
toothed, adv. 

to appear 

to go 



ідеал, -ли 

ім'Я, імена 

іспит, -ти 

Італія 

їдальня, -ні 
/. 
ІСТИ 

/. /. 

1ха ти' І ЗДИТИ 

І 

у 

к 

казати' сказати 

кайдани 

Канада 

качати 

каша 

квітка, квіти 

квітчати 

Кнів 

кн нути 

кімната, -ти 

класти' покласти 

клен, -ни 

кл.Яса, -си 

кннга, -ги 

коли 

к6ло 

колЯдка, -кн 

кому 

конвалія, -лії 

континент, -ти 

концерт, -ти 

к6ристь 

and 

ideal 

name 

test, examination 

ltaly 

dining room 

to eat 

to go 

to say 

chains 

Canada 

to roll 
porridge, hot cereal 

flowers 

to decorate 

Kiev 

to throw 

room 

to put 

maple 

class 

book 

when 

near 

.carol 
whom 

lily of the valley 

continent 

concert 
benefit 
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край, краі 
' краша, -ни 

красний, -на, -не, -ні 

красно 

крейда 

крісло, -ла 

купатися 

кухня, -ні 

лавка, -кн 

ласка, -ки 

л 

ласкавий, -ва, -ве, -ві 

ласкаво 

лежати 

летіти, літати 

лист 

листок, -ткИ 

л Ист я 

ліс, лісИ 

літо 

лЮбий, -ба, -бе, -бі 

любнти 

л Юди 

лЯмпа, -пи 

м 

малий, -ла, -ле, -лі 

мало 

мама, мами, матері 

мати 

ми 

мИлий, -ла, -ле, -лі 

мій 

місто, -та 
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land 

country 

beautiful 

beautifully 

chalk 

easy chair 

to bathe 

kithchen 

bench 

kindness 

kind, adj. 

kindly 

to lie 

to fly 

leaf 

а little leaf 

leaves 

woods, f orest 

summer 

dear. adj. 

to love 

people 

lamp 

small, little 

f ew 

mother 

to have 

we 
dear 
my 

city 



місце, -цЯ 

місяць, -ці 

могила, -ли 

моє 
І. 

МОІ 

молИтва, молИтвИ 

молитись 

молодий, -да, -де, -ді 

море, -рЯ 

мороз, -зи 

Москва 

московський, -ка, -ке, -кі 

моя 

музика 

мученик, -ки 

на 

навіть 

навколо 

над 

надія, -іі 

на дворі 

надворі 

найти 

народИвся 

народИти 

народ Ити ся 

н 

народній, -ня, -нє, -ні 

науковий, -ва, -ве, -ві 

наче 

~ебо 

~ . .:далеко 

незалежність 

нести, носити 

place 

moon 

grave 

ту 

my 

prayer 

to pray 

young 

sea 

frost 

Moscow 

muscovy 

my 

music 

martyr 

on 

even 

around 

above 

hope 

in the yard 

outside 

to find 

was born 

to give birth 

to Ье born 

f olk 

scientific 

as if 

sky 

near 

independence 

to carry 
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ннні 

ні 

ніс, носн 

о 

обгортати, обгорнути 

облудливий, -ва, -ве, -ві 

обід, -ди 

6браз, -зи 

одни 

одни від 6дного 

одягатися, одягнутися 

океан, -ни 

6ко, 6чі 

олівець, -вці 

орати 

освіта 

освічений, -на, -не, -ні 

6сінь 

осокір, осок6ри 

осягати, осягнути 

ось 

п 

падати 

пам'ятати, запам'ятати 

пЗ,м' ятник, -ки 

пам'ять' -ти 

панувати 

папір 

паралітик 

Парнж 

парк, -ки 

паста 

переїжджати, переіхати 

писанка, -кн 
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today 
no 
nose 

to wrap 

false 

dinner 

picture 

one 

one f rom another 

to dress 

ocean 

еуе 

pencil 

to plough 

education 

educated 

fall 

sedge 
to master, to get 

here 

to fall, v. 
to rememЬer 

monument 

memory 

to rule 

paper 

paralyzed person 
Paris 

park 

paste 

to move 

Easter egg 



писати" написати 

письменник, -ки 

питати, запитати 

пишатись 

підлога, -ги 

після 

пісня, -ні 

пливти, плавати 

плуг, -гИ 

плугатар, -рі 

по-англійському 
І. 

п о-украшському 

по-французькому 

повертатися, повернутися 

повік 

повіт 

повстання 

поет, -ти 

показати, показувати 

покИнути,покидати 

покласти' класти 

поле, поля 

полИтий, -та, -те, -ті 

понад 

посилати, послати 

потім 

пояснити 

правда 

прапор, -рИ 

працювати 

праця 

презИрство 

приtмно 

природа 

прих6дити 

просИти 

to write 
writer 

to ask 
to look proud 

floor 

after 

song 

to swim 
plough 

ploughmen 

in English 

in Ukrainian 

in French 

to return 

f orever 

district 

revolt 

poet 

to show 

to leave 

to put 

field 
soaked 

above 

to send 

after 

to explain 

truth 

flag 

to work, v. 

work, п. 
contempt 
pleasant 

nature 

to come 
to ask 
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прощай 

пташка, пташки 

радість 

радіти 

разом 

рай 

рано 

ранок, ранки 

рівність 

рід 

рідко 

р 

рідний, -на, -не, -ні 

Різдво 

рік, рокн 

річка, -кн 

роб Ити 

розбій 

розгніватись 

роздоріжжя 

розмова, -ви 

розмовл.Яти 

розносити 

розуміти 

роса, роси 

рости 
І. 

ру1на, -ни 

рука, руки 

рушник, -кИ 

ряст 

сад, садИ 

138 

с 

good Ьуе 

bird 

joy 

to Ье glad 

together 

heaven 

early 

morning 

equality 

origin, descent 

seldom 

own, native 

Christmas 

year 

river 

to work 

robЬery 

to get angry 

crossroads 

conversation 

to converse 

to сапу around 

to understand 

dew 

to grow 

ruin 

hand 

towel 

primrose 

garden, orchard 



самостійний, -на, -не, -ні independent 
санки sledge 
світ world 

світнти to light 

сво б б да liЬerty 

святнй, -та, -те, -ті saint 

св.Ято, -та holiday 

сел6, села village 

сестра, сестри sister 

серце, -ц.Я heart 

сидіти to sit 

снла strength 

СИН, -н:іt: son 
Син Б6жий God's son 

енній, -ня, -нє, -ні blue 

сім'.Я family 

скрнпка, скрнпочка, -кн violin 

скувати to bound 
слабос:Ильний, -на, .-не, -ні weak 

слава f ame 
славетний famous 
славний, -на,-не, -ні (amous 

словннк, -кн dictionary 

сл6во, слова word, words 

служба service 

слухати to listen 

сніг, снігн snow 

сніданок, -нки breakfast 

соловейко, -ки nightingale 

сон, сни dream 

с6нце sun 

спальня, -ні bedroom 
спати to sleep 

співаночка, -ки song 
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співати to sing 
співробітник collaborator,memЬer 

справедлнвість justice 
срібло silver 

срібний, -на, -не, -ні silvery, made of silver 

стан6вище position 

стеля, -лі ceiling 

степ, -пн steppe 
стіл, столн table 

стілець, -льці chair 

стіна, стіни wall 

столнця, -ці capital 

сторона, ст6рони land 

сто Яти to stand 

страшно scary 

струм6к, -кн brook 

струп scab 
ступінь degree 

суднтись to have а fate, destiny 
сумувати to Ье sad 
сьог6дні today 

т 

так 50 

так6ж also 
там there 
танути to melt 
труснути to shake 

у 

уділ fate, part 

Украfна Ukraine 
/. 

укра~нець, -нці Ukrainian 
/. Ukrainian (fem.) ухра1нка, -нки 

/. А, . 
укра!нськи -ка, -ке, -ю. Ukrainian 
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l. • 
украІНЦl 

умиватися 

у( о )н}'ка,-ки 

уряд 

уста 

ученИця, -ці 

учень, :Учні 

учнтель, -лі 

учИти 

фабрика,-ки 

філос6фія 

Франція 

франц:Узи 

хата, хати 

хв6рий 

хл6пець, -пці 

ходИти 

хотіти 

хто 

Христос 

хрущ, -щі 

цар, царі 

царювати 

цей, ця, це 

ці 

церква, -вн 
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ф 

х 

ц 

Ukrainians 
to wash oneself 

grandchild 

govemment 

lips 

student (fem.) 

student. students 

teacher 

to teach 

factory 

philosophy 

France 

french реорІе 

house 

sick 

Ьоу 

to walk 

to want 

who 

Christ 

Мау bug 

tzar 

to reign 

this 

these 

church 



чарувати 

час, часи 

часто 

чемно 

черв6ний, -на, -не, -ні 

чесний, -на, -не, -ні 
u , , І. 

ЧИН, ЧИЯ, ЧИЄ, ЧИІ 

чим 

чистити 

чому 

ч6рний, -на, -не, -ні 

чужИ:й, -жа, -же, -жі 

чужИ:на, на чужині 

ч}'ти 

ш 

шапка, -кн 

шир6кий, -ка, -ке, -кі 

шлях, шляхи 

шум, шУми 

шуміти 

щ 

щаслнвий, -ва, -ве, -ві 

щастя 

ще 

щітка, щітка 

ЩО 

ЩОСЬ 

я 

як 

я 

якИ:й, яка, яке, які 

Ясний, -на, -не, -ні 
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to enchant 

time 

often 

polite 

red 

honest 

whose 

with what 

to clean; to brush 

why 

black 

f oreign, other's 

f oreign country (land), abroad 
hear 

hat 

wide 

road 

noise 

to make noise 

·happy 

happiness 

yet 

brush 

what 
something 

І 

how 

what kind 

bright 



ENGLISH-UKRAINIAN DICTIONARY 

АНГ ЛІЙСЬКО-УКРАУНСЬКИЙ СЛОВНИК 
А 

above над 

actions заходи 

admit, permit допускати (допустИти) 

af raid, to Ье боЯтися 

Africa Африка 

after після 

afterwards потім 

all все 

already вже 

also також 

amazed, adj. здивований, -на, -не, -ні 

amazed, to Ье здивуватися 

America Америка 

American американець, -нці 

American(fem.) американка, -ки 

Americans американці 

and і, та 

angel ангел 

angry,adj. злИй, -ла, -ле, -лі 

angry, to get розгніватись 

answer v. відповісти 

appear v. з'являтися 

ann рука 

arise v. підніматися 

around навкруги 

Asia Азія 

ask v. питати 

at home вд6ма 

Australia Австралія 

autumn осінь 
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bad 
bathroom 

Ье v. 

beautiful 

because 

bedroom 

behind 

bell 

beloved 

bench 

benefit 

beseech v., to implore 

big 

bird 

black 

blackboard 

blessed , benevolent to Ье 

blue 

body 

book 

born v. 
to bound, to Ье chained 

Ьоу 

breakfast 

bright 

brook 

brother 

brotherhood 

brush 

bus 

but 

Canada 

144 

с 

поганий, -на, -не, -ні 

ванна 

бути 

гарний, -на, -не, -ні 

ТОМУ ЩО 

спальня, -ні 

за 

дзвінок 

коханий, -на, -не, -ні 

лавка, -кн 

к6ристь 

благати 

великий, -ка, -ке, -кі 

пташка, -кн 

ч6рний, -на, -не, -ні 

д6шка, -ки 

благодатний, -на, -не, -ні 

енній, -ня, -нє, -ні 

тіло, тіла 

книжка, -кн 

народнтися 

скувати 

хлопець, -пці 

сніданок, -нки 

Ясний, -на, -не, -ні 

струм6к, -мкИ 

брат, брати 

братерство 

щітка, -кн 

автобус, -си 

але 

Канада 



сар 

capital 

carol 

carry v. 

carry around v. 

ceiling 

cereal 

chains 

chair 

chalk 

chann v. 

children 

Christ 

Christmas 

church 

class 

clean v. 

cold 

collaborator, member 

comb п·. 

comb v. 

come v. 

come in v. 

concert 

conjugation, declension, gram. 
contempt 

continent 

conversation 

converse v. 

cook v. 

country 

crane 
creator 

crossroads 

шапка, -кн 

столиця, -ці 

колЯдка, -ки 

нести' носити 

розносити, рознести 

стеля, -лі 

каша 

кайдани 

стілець, стільці 

крейда 

чарувати 

діти 

Христос 

Різдво 

церква, -вн 

кляса, -си 

чистити 

холодний, -на, -не, -ні 

співробітник 

гребінець, -нці 

розчісувати(сь), розчесати(ся) 

приходити 

заходити 

концерт, -ти 

відміна, -ни 

презИрство 

континент, -ти 

розмова, -ви 

розмовляти 

варнти, зварнти 
l. 

краша, -ни 

журавель, -влі 

творець 

роздоріжжя 

145 



D 

dark темний, -на, -не, -ні 

daughter дочка, -кн 

day день, дні 

dear мИлий, -ла, -ле, -лі 

degree ступінь 

destiny д6ля 

dew роса, роси 

die вмирати' вмерти 

dinner обід, -ди 

dining room їдальня, -ні 

disappear v. зникати 

disinterestedly безкорИсливо 

district повіт 

do V. роб Ити 

drag v. тягти 

dream п. сон, сни 

dress oneself v. одягатись 

Е 

early рано 

earth земл.Я, землі 

Easter ВелИкдень 

easter egg п Исанка, -кн 

easy chair крісло, -ла 

eat 
І. 

ІСТИ 

echo гомін 

educated освічений, -на, -не, -ні 

education освіта 

enchant v. чарувати 

enemy ворог, -гИ 

enter v. зах6дити 

equality рівність 

even навіть 

evening вечір, вечорИ 
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everybody к6жний 

everywhere ВСІОДИ 

examination іспит, -ти 

exhausted замучений, -на, -не, -ні 

explain v. пояснЯти,поясннти 

еуе око, очі 

F 

factory фабрика, -ки 

faith віра 

faithful вірний, -на, -не, -ні 

fall V. падати 

fall asleep v. заснути 

false облудливий, -ва, -ве, -ві 

family сім'я, сім' і 

famous славетний 

far далеко 

f ate д6ля, уділ 

f ather батько, -кн 

favor добр6 

field поле, -лЯ 

find V. найтн,знайтн 

flag прапор, -рн 

floor підлога, -ги 

flower квітка, квіти 

fly V. літати 

f olk народній, -ня, -нє, -ні 

foreign country чужнна 

for whom для к6го 

f orever назавжди 

forest ліс 

France Франція 

French францУзький, -ка, -ке, -кі 

Frenchmen францУзи 

friend товариш, -ші 
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f rightening страшно 

from where звідки 

frost мор6з, -зи 

free вільний, -на, -не, -ні 

G 

game гра, ігри 

gay adj. веселий, -ла, -ле, -лі 

gay V. веселнтись 

garden. сад6к, -дкИ 

get up v. вставати 

girl дівчина, дівчата 

give v. давати 

give birth v. народнти 

glorious славний, -на, -не, -ні 

glory слава 

go V. йти 

go out v. внйти 

God,God's Бог, Б6жий, -жа, -же, -жі 

good д6брий, -ра, -ре, -рі 

good Ьуе до побачення 

goodness доброта 

government уряд 

grandchild внук, -ки 

grandfather дід, дідн 

grandmother баба, бабИ 

grass трава, трави 

grave могила, -ли 

green зелений, -на, -не, -ні 

greet v. вітати 

grow v. рости 

guitar гітара 

н 

happiness щастя 

happy щаслнвий, -ва, -ве, -ві 
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harmony 

have v. 
have supper v. 

he 

healthy 

hear v. 

heart 

heaven 

here 

here it is 

hero 

high 

holiday 

holy 

home 

honest 

hope 

hot 

hour 

house 

how 

hum v. 

hymn 

І 

ideal 

in 

in the backyard 

in English 

in French 

in Ukrainian 

independence 

independent 
in time, later on 

І 

згода 

мати 

вечеряти 

він 

здоровий, -ва, -ве, -ві 

чути 

серце, -цЯ 

рай 

тут 

ось тут 

герой, гербі 

високий, -ка, -ке, -кі 

свЯто, -та 

святИй, -та, -те, -ті 

дім; хата 

чесний, -на, -не, -ні 

надія, -іі 

гарЯчий, -ча, -че, -чі 

час 

дім,домИ;будИнок,будИнки 

як 

гудіти 

гимн, -ни 

я 

ідеал, -ли 

в 

на дворі 

по-англійському 

по-францУзькому 
/. 

по-укра1нському 

незалежність 

незалежний, -на, -не, -ні 

згодом 



it вон6 

ltaly Італія 

J 

joy радість 

joyous радісний, -на, -не, -ні 

justice справедлнвість 

к 

kind добрий, -ра, -ре, -рі 

kindly ласкаво 

kitchen кухня, -ні 

Kiev Кнїв 

L 

lamp лЯмпа, -пн 

last time минулого разу 

leaf ЛИСТ, -ТН 

leave v. покидати 

leaves л Ист я 

liЬeration звільнення 

liЬerty воля 

Ііе V. лежати 

life життя 

light світло 

like V. любнти 

lily of the valley конвалія, -ії 

listen v. слухати 

little малнй, -ла, -ле, -лі 

live v. жнти 

living room вітальня 

look at v. дивитись 

look proud v пишатись 

love v. любнти 

lord володар, -рі 
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magazine 

majestical 

map 

maple 

martyr 

Mass 

master 
master, to get 

Мау bug 

mean v. 

it means 

melt v. 

memory 

monument 

moon 

morning 

Moscow 

muscovy 

mother 

mountain 

move v. 

mouth 

much 

music 

my 

name 

native 

nature 

near 

nearby 

new 

New Testament 

м 

N 

журнал, -ли 

величний, -на, -не, -ні 

мапа, -пи 

клен, -ни 

мученик, -ки 

служба Божа 

господар, -рі 

осягати (осягнути) 

хрущ, -щі 

значити 

це значить 

танути 

пам'ять 

пам'ятник, -ки 

місяць, -ці 

ранок, -нки 

Москва 

московський, -ка, -ке, -кі 

мати, матері 

гора, гори 

переїжджати 

уста 

багато 

музика 
•u ' ' l. 

МІИ, МОЯ, МОЄ, МОІ 

ім'я, імена 

рідний, -на, -не, -ні 

природа 

блнзько 

недалеко 

новнй, -ва, -ве, -ві 

Н овнй Заповіт 
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news 
newspaper 
nightingale 

no 

noise 

make noise v. 

nose 

now 

ocean 

often 

old man 

о 

one f rom the other 

on 

one 

only 

or 

orchard 

origin 

outside 

over 

р 

paper 

paralyzed person 
Paris 

park 

pastry 

pen 

pencil 

реорІе 

perish v. 

philosophy 
picture 
рІасе 
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вістка, -кн 

газета, -ти 

соловейко, -ки 

ні 

шум 

шуміти 

ніс, носн 

тепер 

океан, -ни 

часто 

дід, дідн~ старша люднна 

одни від 6дного 

на 

одни, одна, одне 

тільки 

чи 

сад 

рід 

надв6рі 

поверх 

папір 

паралітик 

Парнж 

парк, -ки 

тістечко, -ка 

пер6, пера 

олівець, -вці 

л Юди 

зникати 

філософія 

образ 

місце, місця 



play V. грати 

pleasant приtмний 

plenty багато 

plough п. плуг, -гИ 

plough v. орати 

ploughman плугатар, -рі 

poem вірш, -ші 

poet поет, -ти 

politely ввічливо 

poplar топ6ля, -лі 

porridge каша 

position стан6вище 

power сИла 

pray молитись 

prayer молИтва, молИтвИ 

publisher видавець 

put класти 

Q 

quietly тИхо 

become quiet v. стихати, затихати 

R 

recall, v. нагадувати 

red червоний, -на, -не, -ні 

reign, v. царювати 

remain, v. залиша ти( сь) 

rememЬer, v. пам'ятати 

rest, v. відпочивати 

retum, v. повертатись 

revolt повстання 
ride, V. 

І. 

~хати 

river річка, річки 

road шлях, шляхи 

robЬery розбій 
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roll, v. 

room 

ruins 

rule, v. 

run, v. 

sad 

s 

sad (to Ье sad), v. 

sadness 

say, v. 

scab 

sea 

sedge 

seldom 

se11il 

scientific 

shake v. 

she 

shine, v. 

start to shine 

show, v. 

sick 

silver 

silvery 

sing, v. 

sister 

sit v. 

sky 

sled 

sleep, v. 

small 

snow 

snowman 
soaked 
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качатись 

кімната, -ти 
/. 

ру1на, -ни 

панувати 

бігти 

сумний, -на, -не, -ні 

сумувати 

сум 

сказати 

струп 

м6ре 

осокір, -кори 

зрідка 

посилати,послати 

науковий ,-ва, -ве, -ві , 

труснути,трусИти 

вона 

с.Яяти 

за сі.Яти 

показувати 

хворий, -ра, -ре, -рі 

срібло 

срібний, -на, -не, -ні 

співати 

сестра, сестри 

сидіти 

небо 

санки 

спати 

малий, -ла, -ле, -лі 

сніг, снігИ 

сніговий дід 

полИтий, -та, -те, -ті 



something 

son 

song 

а little song 

soul 

sour cherry 

speak, v. 

spring 

stand, v. 

star 

little star 

steppe 

strange country 

strength 

struggle, v. 

struggler 

student 

student (fem.) 

students 

summer 

summit 

sun 

supper 

swear v. 

swim, v. 

table 

teach, v. 

teacher 

teeth 

ten 

testament 
thank you 
then 

т 

щось 

СИН, СИНН 

пісня, пісні 

співаночка, -ки 

душа 

вншня, -ні 

розмовляти 

весна 

сто Яти 

зірка, -кн 

зіронька, -ки 

степ, -пИ 

чужнна 

сила 

боротись 

борець, -рці 

учень, учні, студент, -ти 

ученнця, -ці, студентка, -ки 

учні, студенти 

літо 

вершина, верх 

сонце 

вечеря 

присягати, заприсягати 

купатись, плавати 

стіл, столИ 

учнти 

учнтель, -лі 

зуби 

десять 

заповіт 

дЯкую 

тоді 



there 

these 

they 

think V. 

this 

thou 

today 

together 

tomorrow 

tooth 

toothbrush 

toothpaste 

towel 

town 

treachery 
truth 

tsar 

two 

tired 

to get tired 

Ukraine 

Ukrainian 

U krainian (fem.) 

Ukrainians 

understand, v. 

vacation 

vegetable garden 

very 

village 

violin 

voice 

little voice 
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u 

V 

там 

ці 

вони 

думати 

цей, ця, це 

хоч 

сьогодні, нИні 

разом 

завтра 

зуб 

зубна щітка 

зубна паста 

рушник, -кн 

місто, міста 

зрада 

правда 

цар~ царі 

два 

втомлений, -на, -не, -ні 

втом Ити ся 

Украіна 
l. l. u 

укра1нець, укра1нськии 

l. 
украшка, -ки 

l. • 
укра1нц1 

розуміти 

вакації 

город, -ди 

дуже 

село, села 

скрнпка, -кн 

голос, -сИ 

голосочок, -чки 



walk, v. 

wall 

want, v. 

warm, adj. 

warm, v. 

wash, v. 

Washington 

water 

we 

weak 

what 

what kind 

when 

where 

white 

who 

whose 

why 

wide 

window 

winter 

wipe, v. 

with what 

woods 

word 

work, п. 

work, v. 

world 

wrap, v. 

to wrap itself 

write, v. 

writer 

w 
гул Яти 

стіна, стіни 

хотіти 

теплий, -ла, -ле, -лі 

гріти 

мнти(ся) 

Вашінrтон 

вода 

ми 

слабоснлий, -ла, -ле, -лі 

ЩО 

якнй 

коли 

де 

білий, -ла, -ле, -лі 

хто 

u , , І. 

ЧИН, ЧИЯ, ЧИЄ, ЧИІ 

чому 

широкий, -ка, -ке, -кі 

вікно, вікна 

зима, ЗНМИ 

витирати 

з чим 

ліс, лісн 

слово, -ва 

праця 

працювати 

світ, світн 

обгортати 

вперезатись 

писати 

письменник, -ки 
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year 

yellow 

yes 

yesterday 

yet 

you 

young 

your 
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у 

рік, роки 

жовтий, -та, -те, -ті 

так 

вчора 

ще 

ти, ви 

молодий, -да, -де, -ді 

твій, ваш 



ПІСЛЯМОВА І МЕТОДИЧНІ НОТАТКИ 

Використання цього підручника в навчанні учнів, що народилися 

в Америці, вимагає особливої уваги від учителя. Поперше, 

підручник містить чимало вправ, складених за прикладом тих, що 

вживаються в американських школах, такі як «Підберіть відповідь)) 

та «Так чи ні)). Ці вправи начебто зв'язують україномовну і 

англомовну школи. Ух треба виконувати олівцем безпосередньо в 
книзі; на це в підручнику є окремі місця. Але досвід показує, що 

обмеження шкільної роботи тільки цими вправами має також і 

негативний бік - багато Градуантів американських шкіл не вміють 

як слід писати по-англійському, висловлювати свої думки чітко на 

папері. Тому невід'ємною частиною навчання українськоі мови є 

виконання вправ, що приділяють багато уваги письмовій роботі, 

формулюванню власних думок, таких як«Переклад)), <<Відповідь на 

питанню> тощо. 

Новим і складним елементом навчання для англомовних учнів є 

вивчення змін іменників та дієслів: ходити, ходжу, ходиш; учень, 

учні. Ух вивчення слід робити в формі діялогів між учнями в клясі чи 
відповідей на питання. 

Не варто нехтувати і додатковим ілюстративним матеріялом -
мапами України і Европи, кольоровими прозірками, світлинами 

Києва, Харкова. Львова та інших українських міст. Учитель може 

почати цю роботу з розповіді про ці міста, а потім викликати учнів 

до мапи чи світлини. щоб вони описували зображене на них. 

Окрему увагу треба приділяти політичному забарвленню 

викладу. Підручник майже не містить пропагандивних матеріялів 

чи прямих пояснень сучасного політичного стану Украіни. Це 

зроблене навмисно, бо час приносить зміни, а підручник має бути 

використаний протягом довшого часу. Вивчаючи такі теми, як 

«Київ)), ((Село)), ((Україна)) тощо учитель повинен робити наголос на 

тому, як живуть люди в сучасній Украіні, чим відрізняється іх життя 

від життя українців в Америці. Вивчаючи релігійні обряди, учні 

повинні усвідомлювати, що сучасна влада на Украіні є атеїстичною. 

Коли учні оволодівають письмом настільки, що вони можуть 

писати самостійно, учитель повинен починати задавати писання 

невеликих творів як домашнє завдання. 
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