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Урок № 1 

Коротка лінгвістична довідка 

Англійська мова належить до германських мов і вирізняється своїм 
аналітичним характером, тобто відсутністю відмінкових закінчень. Саме 
тому в англійській мові велике значення має порядок слів у реченні та 
використання прийменників, які передають різноманітні відмінкові 
значення. З іншого боку, не потрібно задумуватися про узгодження 
іменників і прикметників у роді та числі. 

 Алфавіт англійської мови налічує 26 літер: 6 голосних і 20 
приголосних. Голосні літери у поданій таблиці виділено жирним 
шрифтом. 

The English Alphabet 

Друковані літери 
 

Назва літери 
 

A a ей 
B b бі 
C c сі 
D d ді 
E e і 
F f еф 
G g джі 
H h ейч 
I i ай 
J j джей 
K k кей 
L l ел 

M m ем 
N n ен 
O o оу 
P p пі 
Q q к’ю 
R r а 
S s ес 
T t ті 
U u ю 
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V v ві 
W w дабл ю 
X x екс 
Y y вай 
Z z зет 

 

Писані літери і цифри 

 

Вправа 1. Назвіть усі літери англійського алфавіту в правильному 
порядку.  

Правила читання 

Одним із складних аспектів вивчення англійської мови є те, що 
дуже часто слова читаються не так, як пишуться. Саме тому при 
вивченні нових англійських слів доцільно записувати не лише їх 
переклад на українську мову, але й транскрипцію. Транскрипція – це 
графічне відтворення звучання слова за допомогою спеціальних 
символів, що позначають окремі звуки. 

Якщо Ви не дуже добре обізнані зі знаками транскрипції, тоді в 
нагоді стануть Інтернет сайти, де користувачі можуть прослухати вимову 
того чи іншого слова, наприклад: www.howjsay.com, 
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www.oxfordlearnersdictionaries.com, www.oxforddictionaries.com. 
Проте читання певної частини англійських слів все ж таки 
підпорядковане чітким правилам. Для цього потрібно знати особливості 
складоподілу в англійській мові. На відміну від української мови в 
англійській розрізняють чотири типи складів: відкритий (склад 
закінчується на голосну літеру), закритий (склад закінчується на 
приголосну літеру), голосна + r, голосна + r + e. 

Розглянемо особливості читання голосних літер у складах першого 
типу: 

a [eɪ] name – ім’я  
lake – озеро 
take – брати 
place – місце 
game – гра 
baby – немовля 
lady – пані 
plane – літак 
make – робити 
plate – тарілка 
 

e [iː] be – бути 
he – він 
she – вона 
me – мене, мені 
 

i [aɪ] like – любити, подобатися 
time – час 
bike – велосипед 
nice – милий, гарний, приємний 
lime – лайм 
life – життя    
wine – вино 
price – ціна  
 

o [əʊ] home – дім, домівка 
hotel – готель 
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alone – сам, один 
stone – камінь 
go – йти, їхати 
nose – ніс  
rose – троянда  
phone – телефон    
no – ні  
     

u [juː] tune – мелодія, мотив 
student – студент 
use – використовувати 
cute – симпатичний  
mute – беззвучний, німий 
pupil – учень  
 

y [aɪ] my – мій, моя, моє  
style – стиль 
by – поруч, біля; окрім цих значень ще 
використовується для передачі орудного відмінка 
 

Примітка: як Ви зауважили, літера е у кінцевій позиції не читається. 
Винятки становлять лише ті слова, де вона подвоюється в кінці слова.   

Фонетична довідка 

[iː] Дві крапки біля фонетичного символу означають, що цей звук довгий; 

[eɪ],[ aɪ], [əʊ] Ці звуки називаються дифтонгами, вони складається з двох 
елементів, що вимовляються як єдине ціле. У дифтонзі [əʊ] перший 
елемент нагадує звук [о], наближений до [е], а другий звук нагадує звук 
[у], проте губи повинні бути не так сильно витягнуті вперед; 

[w] Цей звук відсутній в українській мові. Для його вимови необхідно 
сильно округлити губи, витягнувши їх уперед (wine); 

[t] Цей звук дає літера t, в англійській мові він вимовляється з придихом, 
що називається аспірацією (take, plate, time, hotel, stone, tune, student, 
cute, mute, style); 

7 
 



 
 
[g] Цей звук дає літера g і вимовляється він як український звук [ґ] (game, 
go); 

[r] Цей звук дає літера r (rose), для його вимови необхідно напружити 
кінчик язика і припідняти його .  

Вправа 2. Прочитайте слова, які демонструють особливості читання 
голосних літер у складах першого типу. 

Граматика 

 
Відмінювання дієслова to be 

 у теперішньому неозначеному часі (стверджувальна форма) 
I am – я є we are – ми є 

you are – ти є, ви є, Ви є 
he is – він є 

she is – вона є 
it is – воно є, це є 

they are – вони є 

 

 

Наприклад: 

I am a student of the Centre of the Third Age Education. – Я студент Центру 
освіти третього віку. 

We are at home. – Ми вдома. 

You are nice. – Ви люб’язні. 

He is alone at home. – Він один вдома. 

It is a hotel. – Це готель.  

They are on the bikes. – Вони на велосипедах. 

В англійській розмовній мові та неформальному спілкуванні широко 
розповсюджені скорочені форми дієслова to be. 

I am → I’m we are → we’re 
you are → you’re 

he is → he’s they are → they’re 
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she is → she’s 
it is → it’s 

 

Зверніть увагу! В українській мові дієслово-зв’язка бути традиційно 
упускається, замість неї часто ставиться тире. В англійській мові 
дієслово to be є обов’язковим елементом речення, який завжди має бути 
присутній.  

Зверніть увагу! Особовий займенник I завжди пишеться з великої 
літери.  

Зверніть увагу! Особовий займенник you може позначати як групу осіб 
(ви), так і одну особу (ти, Ви). Незалежно від того, скільки людей цей 
займенник позначає у конкретній ситуації, форма дієслова завжди буде 
are.  

Зверніть увагу! Особові займенники третьої особи однини he та she  
позначають лише людей. Для позначення предметів і тварин 
використовується займенник it. Це призводить до суттєвих розбіжностей 
в англійській та українській мовах. Порівняйте такі речення: 

Пітер вдома. Він сам. – Peter is at home. He is alone. 

Мій готель в Рівному. Він гарний. – My hotel is in Rivne. It is nice.  

У другому реченні ми не можемо використовувати займенник he, тому 
що йдеться про будівлю, а не людину, незважаючи на те, що в 
українській мові в обох реченнях використовується займенник він. 

Комунікативна складова 

Тема «Знайомство» 

Good morning! – Доброго ранку! 

Good afternoon! – Доброго дня! 

Good evening! – Доброго вечора! 

Hello! – Вітаю! Привіт! 

Hi! – Привіт! (Останні два варіанти є неформальними, 
використовуються під час неофіційних або дружніх зустрічей.)  
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What’s your name? – Як Вас звати? (Дослівно: Яке Ваше ім’я?) 

My name is Mary Smith. – Мене звати Мері Сміт (Дослівно: Моє ім’я Мері 
Сміт). 

Nice to meet you, Mary! – Приємно познайомитися, Мері! 

Nice to meet you too! – Мені теж приємно познайомитися!  

I’m glad to see you! – Я радий (рада) Вас бачити! 

Me too! – Я теж!  

How are you? – Як справи? 

How’s life? – Як життя? 

How are you going? – Як поживаєте? 

I’m fine /very well /all right /great /okay /so-so /not bad, thank you. – У мне 
все добре /дуже добре /в порядку /чудово /гаразд /так собі /непогано, 
дякую.  

And you? – А у Вас? 

Where are you from? – Звідки Ви? 

I’m from Lutsk. – Я з Луцька.  

Where do you come from? – Звідки Ви родом?  

I come from Lviv. – Я родом зі Львова. 

Where do you live? – Де Ви живете? 

I live in Kyiv. – Я живу у Києві. 

Good-bye! – До побачення! 

Bye-bye! – Бувай! 

See you! – Побачимося! (Останні два варіанта є неформальними, 
використовуються під час неофіційних або дружніх зустрічей.) 

Good night! – Добраніч! 

Зверніть увагу! Якщо Ви хочете відрекомендувати людину, то 
найкраще сказати так: 
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This is Richard, my friend / colleague / neighbour. – Це Річард, мій товариш 
/ колега / сусід. 

Meet Richard, my friend. – Познайомтеся з Річардом, моїм товаришем.  

Вправа 3. Разом з одногрупником / одногрупницею відтворіть фрагмент 
розмови в комунікативній ситуації «Знайомство», використовуючи подані 
вище фрази.  

Домашнє завдання 

1) Вивчити англійський алфавіт та правопис окремих літер; 
2) Запам’ятати правила читання голосних літер у складах першого 

типу; 
3) Потренувати вголос вимову вивчених звуків англійської мови; 
4) Повторити вивчені символи транскрипції; 
5) Вивчити особові займенники й форми дієслова to be; 
6) Добре ознайомитися із мовленнєвими формулами, що 

використовуються в комунікативній ситуації «Знайомство».  
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Урок № 2 

Правила читання 

Розглянемо особливості читання голосних літер у складах другого 
типу: 

a [æ] bag – сумка, портфель  
cat – кіт 
bad – поганий 
map– карта 
tram – трамвай 
man – людина, чоловік 
that – той 
stand – стояти 
flat – квартира  
 

e [e] pen – ручка 
leg – нога 
hen – курка 
step – крок 
bed – ліжко  
dress – сукня 
pencil – олівець 
bench – лавка  
 

i [ɪ] big – великий 
fish – риба 
pig – свиня 
ship – корабель 
list – список    
thin – тонкий, худорлявий 
thick – товстий, густий  
this – це 
think – думати 
swim – плавати 
chicken – курча; курятина 
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o [ɒ] rock – скеля 
sock – шкарпетка 
dog – собака 
stop – зупинка, зупинитися 
not – не 
boss – керівник  
lock – замок 
hot – гарячий, спекотний    
shop – магазин 
job – робота  
     

u [ʌ] bus – автобус 
plum – слива 
drum – барабан 
rug – килимок 
cup – чашка 
luck – удача 
run – бігати 
sun – сонце  
 

y [ɪ] myth – міф 
gym - спортзал  
 
 

Примітка: певні комбінації приголосних літер теж читаються за 
визначеними правилами: літери ck утворюють звук [k] (thick, rock, sock, 
luck, lock), ch, tch утворюють звук [tʃ], ідентичний звуку [ч] в українській 
мові (chicken, bench), літери sh утворюють звук [ʃ], ідентичний звуку [ш] в 
українській мові (shop, fish, ship), сполучення літер th утворює звуки [θ] і 
[ð], особливості вимови яких розглядаються нижче.  

Фонетична довідка 

[æ] Для правильної вимови цього звука необхідно широко відкривати рот; 

[ɪ] Цей звук нагадує український звук [і] з наближенням до [и], його слід 
вимовляти твердіше, ніж в українській мові; 
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[ɒ] Цей звук нагадує український звук [о] з наближенням до [а], 
вимовляти його слід більш рвучко та енергійно; 

[ʌ] Цей звук аналогічний українському звуку [а];  

[θ],[ð] Ці два звуки становлять чи не найбільші труднощі для тих, хто 
вивчає англійську мову, адже їхня вимова досить складна і специфічна. 
Вони дещо нагадують українські звуки [с] (think, thin, thick, myth) і [з] (this, 
that), проте язик слід посунути далі таким чином, щоб його кінчик 
виступав за зуби. Саме тому ці звуки називають міжзубними; 

[dʒ] Цей звук звучить [дж] (job, gym).      

Вправа 1. Прочитайте слова, які демонструють особливості читання 
голосних літер у складах другого типу. 

Граматика 

Відмінювання дієслова to be 
 у теперішньому неозначеному часі  

(питальна та заперечна форми) 
Щоб поставити питання, необхідно перенести дієслово to be на 

самий початок речення, лишивши решту речення без змін. 

Наприклад: 

I am from Rivne. → Am I from Rivne? 

We are fine. → Are we fine? 

You are cute. → Are you cute? 

He is at the hotel? → Is he at the hotel? 

She is thin. → Is she thin? 

It is hot. → Is it hot? 

They are on the ship? → Are they on the ship? 

Для утворення заперечної форми потрібно використовувати 
заперечну частку not.   

Наприклад: 

I am at home. → I am not at home. 
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He is big. → He is not big. 

They are alone. → They are not alone.  

Вище йшлося про популярність скорочених дієслівних форм у 
сучасній англійській мові в стверджувальних структурах. В заперечних 
структурах теж поширені скорочення, причому двох типів:  

1) Коли підметом у реченні виступає займенник I, тоді частка not буде 
окремо, а скорочення ідентичне стверджувальній структурі, 
наприклад: I am not at home. ↔ I’m not at home 

2) Коли підметом в реченні виступають інші займенники або іменники, 
тоді дієслово to be і частка not зливаються, при цьому замість 
літери о буде апостроф, наприклад: He is not big. ↔ He isn’t big. 

Комунікативна складова 

How old are you? – Скільки Вам років? 

I’m fifty-five. } Мені п’ятдесят п’ять років. 
I’m fifty-five years old. 
I’m sorry, it’s too personal. – Вибачте, це надто особисте питання. 

Зверніть увагу!  

У ситуації вибачення слід використовувати: 

I'm sorry! – Вибачте!   

У відповідь на вибачення можна сказати: 

It’s fine. – Все гаразд.  

Never mind. – Нічого страшного. / Не переймайтеся цим. 

It’s okay. – Все в порядку. 

Якщо Ви бажаєте привернути увагу незнайомої людини або перериваєте 
когось у розмові, тоді вживається вислів Excuse me!, який на українську 
мову також перекладається як «вибачте». 

Наприклад: 

Excuse me, could you tell me the time? – Вибачте, не скажете, котра 
година? 
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Excuse me, could you tell me the way to the Radisson hotel? – Вибачте, не 
скажете, як дістатися до готелю «Радіссон»? 

Meet Sam, my colleague. – Excuse me, my name is Stan. 

Познайомтеся, це Сем, мій колега. – Вибачте, але моє ім’я Стен. 

Американці вживають вислів Excuse me! у ситуації вибачення теж.   

Мій словник 
Числівники 

1 one  

2 two  

3 three  

4 four  

5 five  

6 six  

7 seven  

8 eight  

9 nine  

10 ten  

11 eleven  

12 twelve  

13 thirteen  

14 fourteen  

15 fifteen  

16 sixteen  

17 seventeen  

18 eighteen  

19 nineteen  

20 twenty  

21 twenty-one  

30 thirty  

40 forty  

50 fifty  

60 sixty  
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70 seventy  

80 eighty  

90 ninety  

100 hundred  

200 two hundred  

341 three hundred and 
forty-one 

 

1000 thousand  

1457 one thousand four 
hundred and fifty-seven 

 

50 000 fifty thousand  

67 375 sixty-seven thousand 
three hundred and 
seventy-five 

 

200 000 two hundred thousand  

480 291 four hundred eighty 
thousand two hundred 
and ninety-one 

 

 

Вправа 2. Дізнайтеся вік свого одногрупника (одногрупниці). 

Вправа 3. Озвучте такі числівники: 

47 21 135 
50 98 14 
372 905 2360 
8 22 70 
100 6430 753 
3 7000 3005 
40 000 754 450 721 
88 56 117 200 763 
  

Домашнє завдання 

1) Запам’ятати правила читання голосних літер у складах другого 
типу; 

2) Потренувати вголос вимову вивчених звуків англійської мови; 
17 

 



 
 

3) Повторити вивчені символи транскрипції; 
4) Вивчити особливості структури заперечних і питальних речень з  

дієсловом to be; 
5) Вивчити числівники.  
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Урок № 3 

Вправа 1. Прочитайте транскрибовані нижче звуки та слова з 
відповідним звуком. Визначте тип складу. 

ʌ CUP, LUCK, RUT, MUG 
 
  

æ CAT, BLACK, TRACK, MAN 
 
  

e MET, BED, LEVEL, STEP 
 
 

ɪ HIT, SITTING, PICK, BIG 
 
  

i: BE, METER, STEVE, HE    
 
  

ɒ HOT, ROCK, POT, NOT 
 
 

aɪ FIVE, LIKE, BITE, STRIVE  
 
  

eɪ BRAKE, MADE, LAKE, STAKE 
 
 

oʊ GO, HOME, BONE, ROSE 
 
 

 

Вправа 2. Прочитайте наступні слова англійською мовою, звертаючи 
увагу на вимову голосних у складах 1 і 2-го типу. 

Sit, pan, mop, be, tune, Pete, desk, pen, god, red, paper, fame, like, mine, 
ribbon, lips, step, bike, stop, life, student, cat, hamster, bus, bag, hop, paper, 
kite, lemon, bottle, rock, tennis, swim, cap, smile, finger, five, beg, ten, 
handle, face, place, rap, stand, run, nose, stripe, stupid, stone, meter, him, 
my, parrot, go, mend, game, mob, mister, plumber, must. 
Вправа 3. Вставте відповідні форми дієслова to be (am, is, are) у 
речення нижче. 

1. My name _________ Nick. 
2. She __________ from Great Britain. 
3. He _________ in the office. 
4. I _________________ twenty. 
5. They ________________ in London. 
6. We _________________ fine. 
7. He __________ a doctor. 
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8. They _________ students. 
9. You ___________ at the lake. 
10. The man ___________ on the bus. 

Вправа 4. Дайте відповідь на наступні питання англійською мовою, 
використовуючи числівники. 

1) Скільки днів у році? 
2) Скільки кілометрів з Луцька до Києва? 
3) Скільки хвилин Вам потрібно, щоб дістатися до інституту? 
4) Яка кількість населення проживає у місті Луцьку? 
5) Скільки областей в Україні? 
6) Яка в Україні мінімальна заробітна плата? 
7) Яка найбільша швидкість Вашого автомобіля? 
8) Яка висота найвищої вершини, яку Вам вдалося підкорити? 
9) Скільки гривень коштує один долар? 
10) Скільки студентів у Вашій групі? 
11) Скільки днів у лютому? 
12) Скільки градусів зараз за вікном? 
13) Скільки років складає Ваш стаж роботи? 
14) Скільки книг у Вашій домашній бібліотеці? 
15) Яка висота гори Еверест? 
16) Яка глибина Маріанського жолобу в Тихому океані? 
17) Скільки Ви платите за комунальні послуги? 
18) Яка площа території України? 
19) Які номера тролейбусів та маршрутних таксі, якими Ви найчастіше   

користуєтеся? 
20) Скільки годин потрібно летіти з Києва до Нью-Йорка? 

Вправа 5. Перекладіть на англійську мову наступні речення. 

1) Ви вдома? ______________________________________________ 
2) Вона не в літаку. _________________________________________ 
3) Ми у великому готелі. _____________________________________ 
4) Він симпатичний. _________________________________________ 
5) Зараз спекотно. __________________________________________ 
6) Це вино. ________________________________________________ 
7) Я не в магазині. __________________________________________ 
8) Вона мила? _____________________________________________ 
9) Ми не біля озера. _________________________________________ 
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10)  Моє ім’я – Джон. _________________________________________  
11)  Ви з Києва? _____________________________________________ 
12)  Вона студентка? _________________________________________ 

Граматика 

Відмінювання дієслова to have 
 у теперішньому неозначеному часі  

 
Дієслово to have означає «мати, володіти». У теперішньому 

неозначеному часі воно має дві форми: 

have → I, we, you, they 

has → he, she, it 

Наприклад: 

I have a dog, a cat and a fish at home. 

You have a nice car, I like it. 

The shirt has a big price. This shop is bad. 

They have a nanny. 

This businessman has a firm and a farm. 

Зверніть увагу! Після цього дієслова злічуваний іменник в однині 
завжди буде вживатися з неозначеним артиклем. 

Зверніть увагу! Українським висловам «у мене» «у неї», «у нас», тощо 
відповідають англійські вислови з дієсловом have.  

Наприклад:  

У мене велика квартира. – I have a big flat.  

У нього хороший велосипед. – He has a nice bike.  

Домашнє завдання 

1) Повторити увесь попередньо вивчений матеріал: вимову звуків, 
правила читання, граматику, нові слова. 
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Урок № 4 

Вправа 1. Перекладіть слова на англійську мову: 

Сто, робота, тарілка, він, готель, кіт, стиль, його, тисяча, студент, ім’я, 
подобатися, магазин, риба, олівець, вона, мій, двадцять, сусід, Україна, 
сукня, життя, телефон, використовувати, поганий, зупинка, товариш, 
чашка, сімдесят чотири, доброго ранку, час, літак, немовля, колега, 
плавати, ми, двісті вісімдесят дев’ять, пані, озеро, йти, милий, карта. 

Вправа 2. Заповніть пропуски словами am / is / are / have / has.   

1) She ______ at a nice hotel near the lake. 
2) This _______ my colleague Mary.   
3) I __________ a big cat at home. 
4) _______ they students? 
5) My neighbour ______ a car. 
6) _______ he sixty years old? 
7) They _______ friends abroad. 
8) We ________ on the plane.   

Правила читання 

Розглянемо особливості читання голосних літер у складах третього 
типу: 

ar [ɑː] car – автомобіль 
park – парк 
garden – сад, сквер 
mark – оцінка 
dark – темний, темно 
far – далекий, далеко 
card – листівка, картка 
art – мистецтво 
farm – ферма 
hard – важкий, складний 
smart – розумний, кмітливий; вишуканий 
arm – рука  

er [ɜː] perfect – ідеальний, досконалий 
her – її 
term – семестр 
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serve – обслуговувати 
service – обслуговування  
nerve – нерв        

ir [ɜː] thirty – тридцять 
fir – ялина 
firm – фірма 
birthday – день народження 
bird – пташка 
girl – дівчинка 
shirt – сорочка     

or [ɔː] morning – ранок 
order – замовлення, наказ 
port – порт 
torn – розірваний      
border – кордон 
corner – куток, ріг вулиці 
sport – спорт  

ur [ɜː] burn – горіти, палити 
turn – обертатися 
return – повернутися 
hurt – боліти, пошкодити, завдавати болю   
curb – узбіччя  

yr [ɜː] myrtle – мирт  
 

Примітка: певні комбінації приголосних літер теж читаються за 
визначеними правилами: літери ng утворюють звук [ŋ], особливості 
вимови якого розглядаються нижче.    

Фонетична довідка 

[ɑː] Для правильної вимови цього звука необхідно промовляти його 
глибше та більш гортанно, ніж український звук [а], язик при цьому 
знаходиться в задній частині ротової порожнини і трішки припіднятий; 

[ɜː] Для правильної вимови цього звука необхідно промовляти його 
глибше та більш гортанно, ніж український звук [е], язик при цьому 
плаский, а його кінчик знаходиться біля нижніх зубів; 
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[ɔː] Для правильної вимови цього звука необхідно промовляти його 
глибше та більш гортанно, ніж український звук [о], задня спинка язика 
при цьому наближається до піднебіння; 

Усі три вищенаведені звуки довгі, на це вказує наявність двокрапки біля 
фонетичного символу. 

[ŋ] Цей звук є носовим, тобто для його правильної вимови струмінь 
повітря слід спрямувати через ніс (morning);  

[v] Цей звук співпадає з український звуком [в] (serve, service, nerve).      

Вправа 3. Прочитайте слова, які демонструють особливості читання 
голосних літер у складах третього типу. 

Граматика 

Артикль 
В англійській мові існує така службова частина мови як артикль, 

який вживається перед іменником та певним чином характеризує його 
або виконує суто формальну функцію. 

Є два види артиклів: неозначений і означений. Неозначений 
артикль a (an) використовується на позначення особи або предмету, що 
згадується вперше. Він також може мати значення «якийсь», «один». З 
незлічуваними іменниками цей артикль вживається дуже рідко, а з 
іменниками у множині не вживається взагалі. Форма неозначеного 
артикля an вживається в тому разі, якщо наступне слово починається з 
голосного звуку. 

Наприклад: a lake, a student, a car, a bus, a shop, an order, an arm. 

Означений артикль the використовується на позначення вже 
відомої особи або предмету, на позначення речі, яка є єдиною та 
унікальною в своєму роді (the sun – сонце, the moon – місяць), людини, 
що обіймає одиничну в своєму роді посаду (the President – Президент, 
the Prime Minister – Прем’єр-міністр). Також цей артикль ставиться перед 
іменником, коли співрозмовники розуміють, про яку конкретну особу або 
предмет йдеться, орієнтуючись на комунікативну ситуацію і контекст 
Open the door! – Відчини двері!). Означений артикль має єдину графічну 
форму, проте перед голосним звуком він буде змінювати звучання на 

[ði]. 
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Наприклад: the cup, the lady, the bike, the park, the bird, the port, the order, 
the arm.  

Як правило, артикль не перекладається, проте він є невід’ємним 
елементом синтаксису англійської мови.  

Місце артикля в реченні 

Артикль стоїть перед іменником. 

Наприклад: 

I’m a student. 

The cat is on the bed. 

Are they in the park? 

Якщо перед іменником стоїть прикметник, тоді артикль буде перед цим 
прикметником. 

Наприклад: 

She is a smart student. 

It is a nice hotel. 

He is a thin man. 

 

Комунікативна складова 

What do you do? – Чим Ви займаєтеся? (професійно або фахово) 

What’s your job? – Ким Ви працюєте? 

What’s your profession? – Яка у Вас професія? 

I’m a doctor. – Я лікар. 

Where do you work? – Де Ви працюєте? 

I work in the office / in a big company / at the university / at school / at the 
hospital / at the plant / at the factory / on the farm / at home / in the open air. 
– Я працюю в офісі / у великій компанії / в університеті / в школі / в 
лікарні / на заводі / на фабриці / на фермі / вдома / на свіжому повітрі. 
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What can you say about your job? – Що Ви можете сказати про свою 
роботу? 

My job is difficult but exciting. – Моя робота складна, проте захоплююча. 

Коротка лексична довідка 

В англійській мові для українського слова «робота» є два відповідники: 
job і work. Перше з них означає місце роботи, а друге – робочі обов’язки 
або справи, які необхідно виконати. Порівняйте такі слова і 
словосполучення: 

job work 
to look for a job – шукати роботу   to do a lot of work – виконувати 

багато роботи 
to find a job – знайти роботу to have a lot of work – мати багато 

роботи 
to lose a job – втратити роботу to be busy with work – бути 

зайнятим виконанням роботи 
to give up a job – покинути роботу housework – хатня робота 
job interview – співбесіда при наймі 
на роботу 

homework – домашнє завдання  

a new job – нова робота  
   

Слово work також може бути і дієсловом зі значенням «працювати». 

Мій словник 

Тема «Професії» 

1.  accountant [əˈkaʊntənt] бухгалтер 

2.  actor [ˈæktə(r)] актор 

3.  architect [ˈɑːkɪtekt] архітектор 

4.  artist [ˈɑːtɪst] художник 

5.  banker  [ˈbæŋkə(r)] банкір 

6.  beautician [bjuːˈtɪʃn] косметолог 

7.  builder [ˈbɪldə(r)] будівельник 

8.  businessman [ˈbɪznəsmæn] бізнесмен 
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9.  cashier [kæˈʃɪə(r)] касир 

10.  civil servant [ˈsɪvl ˈsɜːvənt] державний 
службовець 

11.  cleaner [ˈkliːnə(r)] прибиральник 

12.  coach [kəʊtʃ] тренер 

13.  cook [kʊk] кухар 

14.  designer [dɪˈzaɪnə(r)] дизайнер 

15.  doctor [ˈdɒktə(r)] лікар 

16.  dressmaker [ˈdresmeɪkə(r)] кравець 

17.  driver [ˈdraɪvə(r)] водій 

18.  economist [ɪˈkɒnəmɪst] економіст 

19.  engineer [ˌendʒɪˈnɪə(r)] інженер 

20.  farmer [ˈfɑːmə(r)] фермер 

21.  fireman [ˈfaɪəmən] пожежник 

22.  hairdresser [ˈheədresə(r)] перукар 

23.  IT specialist [ˌaɪ ˈtiː ˈspeʃəlɪst] спеціаліст в галузі 
інформаційних 
технологій 

24.  journalist [ˈdʒɜːnəlɪst] журналіст 

25.  lawyer [ˈlɔːjə(r)] юрист, адвокат 

26.  librarian [laɪˈbreəriən] бібліотекар 

27.  manager [mænɪdʒə(r)] менеджер 

28.  masseuse [mæˈsɜːz] масажистка 

29.  nanny [ˈnæni] няня 

30.  nurse [nɜːs] медбрат, 
медсестра 

31.  pensioner [ˈpenʃənə(r)] пенсіонер 

32.  pharmacist [ˈfɑːməsɪst] фармацевт 

33.  policeman [pəˈliːsmən] поліцейський 

34.  politician [ˌpɒləˈtɪʃn] політик 
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35.  programmer [ˈprəʊɡræmə(r)] програміст 

36.  psychologist [saɪˈkɒlədʒɪst] психолог 

37.  scientist [ˈsaɪəntɪst] науковець 

38.  security guard [sɪˈkjʊərəti ɡɑːd] охоронець 

39.  serviceman [ˈsɜːvɪsmən] військовослужбов
ець 

40.  shop assistant [ʃɒp əˈsɪstənt] продавець 

41.  shopkeeper [ˈʃɒpkiːpə(r)] власник магазину 

42.  singer [ˈsɪŋə(r)] співак 

43.  taxi driver [ˈtæksi] таксист 

44.  teacher [ˈtiːtʃə(r)] учитель 

45.  university lecturer [ˈlektʃərə(r)] викладач 

46.  waiter [ˈweɪtə(r)] офіціант 

47.  worker [ˈwɜːkə(r) робітник 
 

Зверніть увагу! Ви вперше працюєте з транскрипцією цілих слів, а не 
самих лише звуків. Для успішної роботи з цим матеріалом Вам необхідно 
звернути увагу на такі речі:   

1) Наголос у слові позначає невеличка вертикальна риска, яка 
ставиться перед наголошеним складом: [ˈtæksi] – наголос на 
першому складі, [mæˈsɜːz] – наголос на другому складі і т.д.; 

2) Багатоскладові слова можуть мати два наголоси – основний і 
другорядний. У такому випадку основний наголос показує 
невеличка вертикальна риска вгорі, а другорядний – така ж риска 
знизу: [ˌpɒləˈtɪʃn]. Другорядний наголос завжди слабший. 

3) Складні слова, утворені кількома основами або окремими 
повноцінними словами, можуть мати два основних наголоси: [ˈsɪvl 
ˈsɜːvənt]. У такому випадку слід рівноцінно акцентувати обидва 
позначені склади. 

4) Звук, вказаний у круглих дужках, є факультативним елементом, 
тобто він може або вимовлятися, або ні: [ˈtiːtʃə(r)].      

Коротка лінгвокультурна довідка 
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У сучасній англійській мові спостерігається тенденція до вживання 
гендерно-коректних назв професій. Якщо у назві професії міститься 
слово man – чоловік, то його слід уникати, коли йдеться про жінку – 
представницю цієї професії. Наприклад: businessman – business lady, 
fireman – firefighter, policeman – police officer, serviceman – service person. 

Щоб охарактеризувати свою роботу, Ви можете використовувати 
такі прикметники: 

1.  badly paid [ˈbædli peɪd] низькооплачувана 

2.  boring [ˈbɔːrɪŋ] нудна 

3.  creative [kriˈeɪtɪv] творча, креативна 

4.  dangerous [ˈdeɪndʒərəs] небезпечна 

5.  difficult [ˈdɪfɪkəlt] важка, складна 

6.  easy [ˈiːzi] легка 

7.  exciting [ɪkˈsaɪtɪŋ] захоплююча 

8.  important [ɪmˈpɔːtnt] важлива 

9.  interesting [ˈɪntrəstɪŋ] цікава 

10.  rewarding [rɪˈwɔːdɪŋ] така, що приносить 
моральне задоволення 

11.  tiring [ˈtaɪərɪŋ] стомлююча 

12.  well paid [peɪd] високооплачувана 
 

Вправа 4. Дізнайтеся про професію та місце роботи Вашого 
одногрупника (одногрупниці). Запитайте, як він (вона) може 
охарактеризувати свою роботу. У відповіді бажано використовувати 
кілька прикметників і сполучники and (і, та) та but (але, зате, проте). 

Наприклад: 

I’m a programmer. My job is interesting and well-paid. 

I’m a teacher. My job is difficult but rewarding.      

Домашнє завдання 
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1) Запам’ятати правила читання голосних літер у складах третього 
типу; 

2) Потренувати вголос вимову вивчених звуків англійської мови; 
3) Повторити вивчені символи транскрипції та особливості наголосу в 

англійській мові; 
4) Вивчити граматичні правила про артикль; 
5) Вивчити назви професій. 
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Урок № 5 

Вправа 1. Поставте речення у питальну та заперечну форми. 

1) Donald is a smart manager. 

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

2) The business order is big. 

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

3) We are on a bench in the park. 

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

4) I’m a journalist in Berlin. 

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

5) You are a nice actor. 

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

Вправа 2. Перекладіть речення на англійську мову. 

1) Мені подобається ця пташка. ________________________________ 
2) Вона родом з Одеси. _______________________________________ 
3) Він таксист? ______________________________________________ 
4) Той політик перебуває на кордоні. ____________________________ 
5) Скільки років цій діловій жінці? _______________________________ 

___________________________________________________________ 

6) Я – науковець, мені подобається моя робота. __________________ 

___________________________________________________________ 

7) Цей чоловік не психолог, він – викладач університету. ___________ 

___________________________________________________________ 
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8) Вона дуже мила і симпатична дівчина. ________________________ 

___________________________________________________________ 

Вправа 3. Пригадайте англійські слова, які починаються на такі літери: 

m, p, b, t, c, d, a, w, j, h, n, s, r, f, g, o, i, y. 

Вправа 4. Заповніть пропуски у діалозі словами, які підходять за змістом 
(іноді потрібно вставити більше, ніж одне слово). 

– Good evening! 

 – …......................................................................................... 

– How....................... you? 

– I'm fine, …........................ you. And how are …........................? 

– I'm OK, thanks. What …......................... your name? 

– My ….......................... is Robert Black. And what ….................. your name? 

– My …........................... Julia Smith. Where ….............. you …............. from? 

– I …..................................................... London, Great Britain. And you? 

– I come ….............................. New York, the USA. 

– What is …...................... job, Julia? 

– I'm …......... doctor. And what …........ you do, Robert? 

– I'm a driver. I like my job. 

– Good-bye, Robert! 

–  …..................................................., Julia!  

Вправа 5. Спробуйте відтворити цей діалог по пам’яті разом з Вашим 
одногрупником (одногрупницею). 

Правила читання 

Розглянемо особливості читання голосних літер у складах третього типу: 

are [eə] fare – плата (за вхід, за проїзд) 
dare – наважитися, насмілитися 
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care – турбота, опіка 
stare – пильний погляд  
hare – заєць  
compare – порівнювати 
declare – декларувати   
  

ere [ɪə] here – тут 
severe – лютий (про зиму, мороз, клімат), 
жорстокий (про покарання)  
  

ire [aɪə] fire – вогонь, багаття 
tired – втомлений  
wire – дріт, провід, шнур 
admire – захоплюватися  
  

ore [ɔː] more – більше 
store – крамниця, магазин 
core – серцевина, суть  
bore – зануда 
adore – обожнювати 
ignore – ігнорувати 
  

ure [jʊə] pure – чистий (без домішок), невинний, абсолютний  
  

yre [aɪə] tyre – шина  
 

Вправа 6. Прочитайте слова, які демонструють особливості читання 
голосних літер у складах четвертого типу. 

Комунікативна складова 

Tell me something about your family, please! – Розкажіть щось про свою 
сім’ю, будь ласка! 

Is your family big or small? – Ваша родина велика чи маленька?  

We are four in the family. – Нас у родині четверо. 
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My family is quite big. – Моя родина досить велика. 

My family is small but close-knit. – Моя родина невелика, проте дружна. 

I have many relatives. – Я маю багато родичів. 

I love my family very much. – Я дуже сильно люблю свою родину. 

I adore my family. – Я обожнюю свою сім’ю. 

I miss my family when I go abroad. – Я сумую за своєю родиною, коли їду 
за кордон. 

 
Мій словник 

 Тема «Моя родина» 
 

1. aunt [ɑːnt] тітка 

2. brother ['brʌðə] брат 

3. cousin ['kʌzn] двоюрідний брат, 
сестра 

4. daughter ['dɔːtə] донька 

5. daughter-in-law lɔː невістка 

6. father ['fɑːðə] батько 

7. father-in-law lɔː свекор, тесть 

8. grandchild ['ɡræntʃaɪld] онук або онука 

9. grandchildren  онуки 

10. granddaughter [ˈɡrændɔːtə(r)] онука 

11. grandfather [ˈɡrænfɑːðə(r)] дідусь 

12. grandmother [ˈɡrænmʌðə)] бабуся 

13. grandson [ˈɡrænsʌn] онук 

14. great-grandfather  прадідусь 

15. great-grandmother  прабабуся 

16. husband ['hʌzbənd] чоловік 

17. mother ['mʌðə] дружина 

18. mother-in-law  свекруха, теща 
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19. nephew ['nefju] племінник 

20. niece [niːs] племінниця 

21. parents ['peərənts] батьки 

22. relative ['relətɪv] родич 

23. sister ['sɪstə] сестра 

24. son [sʌn] син 

25. son-in-law  зять 

26. uncle ['ʌŋkl] дядько 

27. wife [waɪf] дружина 

28. widow [ˈwɪdəʊ] вдова 

29. widower [ˈwɪdəʊə(r)] вдівець  
   

 

 

Домашнє завдання 

1) Запам’ятати правила читання голосних літер у складах четвертого 
типу; 

2) Потренувати вголос вимову вивчених звуків англійської мови; 
3) Повторити вивчені символи транскрипції; 
4) Вивчити форми дієслова to have у теперішньому часі; 
5) Вивчити слова до теми «Моя родина». 
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Урок № 6 

Вправа 1. Прочитайте слова, керуючись вивченими правилами читання 
голосних у складах різних типів. 

1. Line, shy, gap, sum, mute, storm, eve, late, lost, pure, shut, nurse, kite, 
tent, rate, article, hot, mark, list, shore, lord, sake, dry, fork, tire, fare, far, wire, 
tore, stare, lark, sir, fun, line, tube, glide, block, win, miss, by, match. 

2. Сlock, farm, dare, use, punch, cake, fat, mare, mere, star, verb, ripe, berry, 
hurt, cope, baggy, hut, sore, fern, nice, page, wore, turn, dark, but, note, 
Pete, fame, sing, core, stern, sin, bar, rest, kerb, number, spark. 

3. Burst, myrtle, term, cute, bone, boss, catch, cult, came, duke, dig, soft, 
zone, wake, why, club, Syd, size, dish, miss, hide, more, cup, serf, wet, me, 
music, rare, bird, bark, late, angry, sandwich, text, cap, sun, pin. 

4. Mars, song, pore, pack, pike, firm, moth, cart, surf, dote, stone, sudden, 
actor, trade, order, purse, occur, vase, nor, myth, carry, send, arm, spoke, 
dart, duty, better, fog, buzz, he, charge, fry, matter. 

Граматика 
Утворення множини іменників 

 
Як правило множина іменників в англійській мові утворюється за 

допомогою закінчення -(e)s. Закінчення -es додається, якщо слово 
закінчується на: -s, -ss, -ch, -tch, -sh, -z, -x, -o. Вимовляється воно [iz]. 
 
Наприклад: 
bus – buses      автобус – автобуси 

dress – dresses сукня – сукні 

bench – benches лавка – лавки 

watch – watches годинник – годинники 

quiz – quizes вікторина – вікторини 

box – boxes коробка – коробки 

potato – potatoes картоплина – картоплини 
До решти слів додається закінчення -s, яке після дзвінких 

приголосних та голосних вимовляється [z], а після глухих приголосних – 
[s]. 
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Наприклад: 
cousin – cousins                [z]  
son – sons                         [z] 
husband – husbands         [z] 
daughter – daughters        [z] 
relative – relatives             [z] 
book – books                     [s] 
night – nights                     [s] 
mark – marks                     [s] 
 
Зверніть увагу! В деяких словах не лише додається закінчення -es, 
але й змінюється кінцева літера. Необхідно запам’ятати два основних 
випадки: 

1) Іменник закінчується на літеру -y, якій передує приголосна літера. 
y→ i 

baby – babies 
family – families 
lady – ladies 
university – universities 
nanny – nannies 

Якщо літері -y передує приголосна літера, тоді додається 
закінчення -s без жодних змін. 

day-days 
birthday-birthdays 
boy-boys 
toy-toys 

2) Іменник закінчується на літеру -f. 
f → v 
life – lives 
wife – wives 
shelf – shelves 
scarf – scarves 
Це правило стосується більшості іменників, винятки з нього 
становлять кілька слів: roof – roofs (дах – дахи), chief – chiefs (керівник 
– керівники), safe – safes (сейф – сейфи).    
 

ВИНЯТКИ!!!  
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man – men чоловік - чоловіки 
woman – women жінка - жінки 
person – people людина, особа – люди  
child – children дитина – діти  
 
Наприклад: 
My aunt has a husband and three children. 
This doctor has two nurses in his office. 
Women like nice dresses. 
They are tired workers. 
Students of the Center of the Third Age Education are smart people. 
 

Присвійний відмінок іменників 

Англійська мова не має такої системи відмінків, як українська. В 
англійській мові є лише два відмінки – загальний та присвійний. 
Переважна більшість іменників у реченнях стоїть у загальному відмінку, 
а функції відмінків виконують або прийменники, або порядок слів у 
реченні. 

Присвійний відмінок має значення приналежності чи володіння, яке 
в українській мові виражає родовий відмінок. Якщо іменник стоїть в 
однині, тоді присвійний відмінок утворюється за допомогою апострофа й 
закінчення -s. Це закінчення вимовляється за тими ж правилами, що й 
закінчення -s для множини іменників.   

my father’s car – машина мого батька  

his neighbour’s children – діти його сусіда 

Kelly’s flat – квартира Келлі 

Якщо іменник стоїть у множині, тоді додається лише апостроф, 
який жодним чином не впливає на вимову слова.  

students’ books – книги студентів 

parents’ house – будинок батьків / батьківський будинок  
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Зверніть увагу! Якщо іменник утворює множину не стандартно, а є 
винятком, тоді в присвійному відмінку додається апостроф й закінчення -
s. 

children’s toys – іграшки дітей / дитячі іграшки 

women’s dresses – жіночі сукні 

men’s shirts – чоловічі сорочки 

people’s professions – професії людей 

Не всі іменники можуть вживатися у присвійному відмінку. 
Найчастіше цей відмінок мають іменники на позначення живих істот, а 
також власні назви (імена і прізвища). 

Це ж саме значення приналежності може виражатися за допомогою 
прийменника of. 

Наприклад: 

the car of my father = my father’s car 

the books of students = students’ books 

the toys of children = children’s toys 

Зверніть увагу! Якщо Ви використовуєте словосполучення з 
прийменником of, тоді перед іменником повинен стояти означений 
артикль the.    

Вправа 2. Складіть невеличкий текст з опорою на слова, запропоновані 
нижче. 

Mary Robinson, 47, 51, 22, 18, 14, Liverpool, Great Britain, doctor, pilot, 
students, pupil, husband, two, sons, daughter, Peter, John, William, Ann 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

Вправа 3. Доповніть речення за зразком. 

1) My daughter’s son is my grandson. 
2) My sister’s daughter is my _______________________ . 
3) My mother brother is my ________________________ . 
4) My daughter’s husband is my ____________________ . 
5) My father’s mother is my ________________________ . 
6) My mother's sister is my _________________________ . 
7) My aunt’s son is my ____________________________ . 
8) My mother grandfather is my _____________________ . 
9) My children’s father is my ________________________ . 
10) My brother’s son is my __________________________ . 
11) My parents’ daughter is my ______________________ . 
12) My wife’s mother is my _________________________ . 

Домашнє завдання 

1) Запам’ятати правила утворення множини іменників в англійській 
мові; 

2) Повторити слова до тем «Професії», «Моя родина» та усі інші 
слова, які траплялися під час уроків; 

3) Оформити Ваше родинне дерево та підготувати усну розповідь про 
членів Вашої родини (обов’язково вказати їх імена, вік, професії, 
місце проживання та іншу інформацію на Ваш розсуд). При 
підготовці цього завдання можна користуватися паперовими та 
електронними словниками (www.multitran.ru, www.lingvo.ua), он-
лайн перекладачами (www.translate.google.com.ua), допомогою 
членів родини.    
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Урок № 7 

Вправа 1. Виступіть у ролі перекладача під час розповіді Вашого 
одногрупника (одногрупниці) про свою родину англійською мовою. 

Вправа 2. Складіть речення із поданих слів (перші слова в реченнях 
написані з великої літери, проте не плутайте їх з власними назвами). 

1. I/son/have/a/daughter/a/and. 
____________________________________________________________ . 

2. Father/is/my/France/from. 
____________________________________________________________ . 

3. My/sister/are/and/brother/cafe/in/the. 
____________________________________________________________ . 

4. thirty-one/Her/cousin/is._______________________________________ . 

5. name/Martin/is/His.___________________________________________ . 

6. have/They/a/restaurant/big/London/in. ____________________________ . 

7. niece/student/a/is/Her._________________________________________ . 

 

Правила читання 

Окремі сполучення голосних літер також мають свої правила 
читання. 

 ee [iː] meet – зустрічати  
feel – відчувати 
see – бачити 
keep – тримати, зберігати 
beet – буряк 
street – вулиця 
 

oo [ʊ] room – кімната 
good – добрий, хороший; добре 
look – дивитися 
book – книга 
cook – готувати їсти; кухар 
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school – школа 
 

oy [ɔɪ] boy – хлопчик 
toy – іграшка 
joy – радість 
employ – наймати на роботу 
 
 

Вправа 3. Прочитайте слова, які демонструють особливості читання 
сполучень голосних літер. 

 

Граматика 

Теперішній неозначений час 

(Present Simple) 

Вживається для вираження звичної або регулярної дії, постійних 
станів та законів природи. Часто використовується в заголовках новин, у 
репортажах та прямих трансляціях. Утворюється за допомогою дієслова 
без частки to. 

I live in this house. – Я живу в цьому будинку. 

We read many interesting books. – Ми читаємо багато цікавих книг. 

They travel to Europe. – Вони подорожують до Європи. 

У третій особі однини (займенники he/she/it або відповідні іменники) 
до дієслова додається закінчення -(e)s. Правила вимови і правопису 
аналогічні правилам утворення множини іменників. 

Наприклад: 

She lives in a big flat. – Вона мешкає у великій квартирі. 

My brother studies English. – Мій брат вивчає англійську. 

The child plays with his friend. – Дитина грається зі своїм другом.  

My sister goes to work. – Моя сестра ходить на роботу. 

Зверніть увагу!  

Питальна та заперечна форми утворюються з використанням 
допоміжних дієслів do/does.  
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I, we, you, they → do 

he, she, it → does 

 

Заперечна форма 

I do not live in Kyiv – Я не проживаю в Києві. 

She does not live with her parents. – Вона не живе разом з батьками. 

This pensioner does not work. – Цей пенсіонер не працює. 

У розмовній мові часто використовуються такі скорочені форми: 

do not = don't 

does not = doesn't 

Питальна форма 

Do you run in the park in the morning? – Ви бігаєте в парку вранці? 

Does she like her job? – Їй подобається її робота? 

Do they go to the bus stop after work? – Вони йдуть на автобусну зупинку 
після роботи?  

Does your arm hurt? – У Вас болить рука? 

 

ВАЖЛИВО!!!! Використовуючи допоміжне дієслово does, не забувайте 
відкидати закінчення -(e)s від головного дієслова.  

Зверніть увагу! Питання, які Ви навчилися ставити, називаються 
загальними і вимагають відповіді «так» або «ні». Структура короткої 
відповіді на таке питання виглядає наступним чином. 

ствердна відповідь: Yes, підмет-займенник, допоміжне дієслово 

Do you like this book? – Yes, I do. 

Does she live in a flat? – Yes, she does. 

Do the students have a lot of homework? – Yes, they do.   

Does this accountant work in a big company? – Yes, he does. 

Як бачимо, у двох останніх реченнях підмети виражені іменниками 
students та accountant. У короткій відповіді вживаються відповідні 
займенники students → they, accountant → he.  

заперечна відповідь: No, підмет-займенник, допоміжне дієслово + not. 
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Do you live in Liverpool? - No, I do not. 

Does your friend work at school? – No, she does not. 

У неформальному спілкуванні часто використовується заперечення у 
скороченій формі.  

Does your neighbour look for a job? – No, he doesn’t. 

Do we study French? – No, we don’t. 

Це правило діє щодо всіх дієслів окрім be (бути), яке не потребує 
допоміжного дієслова. 

Is she at home? – Yes, she is. 

Are your friends at work? – No, they aren’t. 

            

Вправа 4. Поставте питання до цих речень. 

1) Her uncle lives in this house. _________________________________ 

___________________________________________________________ 

2) My neighbours have two sons. ________________________________ 

___________________________________________________________ 

3) We employ four managers at the firm. __________________________ 

___________________________________________________________ 

4) His daughter likes books, art and music. ________________________ 

___________________________________________________________ 

5) The firefighter’s job is dangerous. _____________________________ 

___________________________________________________________ 

Зверніть увагу! Якщо в реченні є одна з форм дієслова to be, тоді 
допоміжні дієслова не використовуємо.  

Вправа 5. Заперечте подані речення та напишіть правильний варіант. 

Зразок 

The teacher works on the farm. – The teacher doesn’t work on the farm. 
The teacher works at school. 

45 
 



 
 

Students go to school. – Students don't go to school. Students go to the 
university. 

Lawyer is a badly-paid job. – Lawyer isn’t a badly-paid job. Lawyer is a 
well-paid job. 

1) The architect cooks._________________________________________ 

___________________________________________________________ 

2) The President of America lives in New York. _____________________ 

___________________________________________________________ 

3) The coach works in the store. _________________________________ 

___________________________________________________________ 

4) The fare in Lutsk city buses is 7 hryvnias. _______________________ 

_________________________________________________________ 

5) Hares run in the streets. _____________________________________ 

_________________________________________________________ 

Вправа 6. Перекладіть на англійську мову такі слова. 

Тарілка, симпатичний, продавець, камінь, архітектор, ручка, лавка, 
ялинка, замок, слива, онук, обслуговування, ідеальний, зять, листівка, 
список, удача, куток, спорт, горіти, науковець, державний службовець, 
нога, ранок, чоловік, чашка, тітка, перукар, ціна, тут, робітник, цікавий, 
племінник, трамвай, стомлюючий, вдова, важливий, плата за проїзд, 
турбота, бухгалтер, декларувати, офіціант, вогонь, обожнювати, 
курятина, зануда, тесть, далеко, двоюрідна сестра, батьки, повернутися 
сестра, ніч, бібліотекар.  

Домашнє завдання 

1) Запам’ятати правила читання комбінацій голосних літер; 
2) Потренувати вголос вимову вивчених звуків англійської мови; 
3) Повторити вивчені символи транскрипції; 
4) Підготуватися до самостійної роботи; 
5) Повторити усі вивчені граматичні правила і слова. 
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Урок № 8 

Самостійна робота 

Завдання 1. Напишіть числівники англійською мовою. 

17 - ______________________________________ 

349 - _____________________________________ 

97 - ______________________________________ 

51 - ______________________________________ 

200 - _____________________________________ 

40 - ______________________________________ 

572 - _____________________________________ 

8300 -_____________________________________ 

12- _______________________________________ 

65 - _______________________________________ 

 

Завдання 2. Поставте іменники у форму множини. 

student - ___________________ 

bus - _______________________ 

child - ______________________ 

man - _______________________ 

book - ______________________ 

person - ____________________ 

flower - _____________________ 

car - ________________________ 

flat - ________________________ 

dress - ______________________ 
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Завдання 3. Поставте дієслово to be (am, is, are) у правильній формі. 

My niece ________ a smart girl. 

Her children ____________ in London. 

He _______________ a good doctor. 

Our relatives ____________ pensioners. 

This man ___________ at home. 

I __________________ at work. 

You________ a nice person. 

Her mother__________ 55. 

We_____________ in the office. 

Her job __________ exciting and well-paid. 

 

Завдання 4. Поставте дієслово to have (have, has) у правильній формі. 

They _______ a cat and two dogs. 

I____________ five cousins. 

My aunt _________ a son and a daughter. 

Students__________ lessons at the university. 

He ___________ a good car. 

The designer __________a  creative and exciting job. 

We _____________ a nanny, a cook and a driver. 

 

Завдання 5. Заповніть пропуски, обравши do або does. 

____________ you live in Ukraine? 

She ____________ not like to go to work by metro. 

_________ they visit you? 

48 
 



 
 
_____________ he swim in the lake? 

You ____________ not see friends. 

My brother ____________ not do housework. 

____________ this woman like art? 

 

Завдання 6. Перекладіть текст на українську мову. 

Hello! My name is Ron. I come from Kansas, the USA. I’m 49 years old. My 
family is not big. My parents live in Arizona. They are pensioners. 

I have a sister. Her name is Miranda. She is married and has three children, a 
son and two daughters. My nephew Alan is a smart boy, he is a student at 
Harvard University. He loves his student’s life. My nieces go to school. They 
are cute girls and like sport, swimming and running. My son-in-law Jack is a 
driver. His hobby is fishing. 

I’m a farmer. I have a lot of work in the open air. My job is difficult but I like it. 
My wife Lisa is a dressmaker. She has many clients. She makes perfect 
dresses for women. My two sons, Daniel and Matt, go to school. They love 
music, computers, sport and cars. 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
________________________________________________ 

Завдання 7. Перекладіть речення на англійську мову. 

Я маю велику родину. _________________________________________  

49 
 



 
 
Ми працюємо в гарному офісі. __________________________________  

Моя сестра не шукає роботу. ___________________________________  

Наш бухгалтер втомлена, вона має багато роботи. __________________ 

____________________________________________________________  

Тобі подобається ця листівка? ___________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Урок № 9 

Правила читання 

Особливості читання літери Q q. Ця літера зустрічається лише в 
комбінації з літерою u → qu, що звучить як [kw].  

1.  inquiry  запит 

2.  quarrel  сварка 

3.  quarter  чверть; квартал 

4.  queen  королева 

5.  question  запитання 

6.  questionnaire  анкета (для 
опитування) 

7.  quick  швидкий 

8.  require  вимагати 

9.  requirement  вимога 

10.  square  площа; квадрат; 
квадратний 

11.  squirrel  білка 
 

Комбінації літер -ation, -tion, -sion, -ion є доволі частотними в 
англійській мові. Усі вони читаються [ʃn].  

1.  connection  зв'язок 

2.  construction  будівництво 

3.  education  освіта 

4.  fashion  мода 

5.  information  інформація 

6.  international  міжнародний 

7.  mission  місія, завдання 

8.  motivation  мотивація 

9.  nation  нація, народ 
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10.  permission  дозвіл 

11.  population  населення 

12.  relationship  стосунки 
 

Вправа 1. Прочитайте слова, які демонструють особливості читання 
сполучень голосних і приголосних літер. 

Граматика 

Особові займенники 

В ролі підмета В ролі додатка Присвійні 
I – я  me – мене, мені my – мій, моя, моє, 

мої 
we – ми  us – нас, нам  our – наш  
you – ти, ви, Ви you – тебе, тобі; вас, 

вам; Вас, Вам 
your – твій, ваш, Ваш  

he – він  him – його, йому his – його  
she – вона  her – її, їй  her – її  
it – воно (про неживі 
предмети, тварин) 

it – його, йому  its – його  

they – вони them – їх, їм  their – їхній  
 

Вправа 2. Перекладіть речення на українську мову. 

1) This is my friend. Her name is Jane. 
2) We live in a big house. Our house is new and nice. 
3) His family is small. He has only one brother. His name is Richard. 
4) They work in a big international company. Their job is well-paid but 

tiring. 
5) The children are in bed. I read them an interesting book. 
6) This man is a great actor, I admire him. 
7) The colleagues meet us in the port. 
8) Excuse me, what’s your address?  
9) My bike is quick and good, I use it every day. 
10) I don’t ignore you. 
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Вправа 3. Заповніть пропуски присвійними займенниками. 

1. We’re from England. ________ house is in Manchester. 

2. My brother is an artist. _______ job is very creative. 

3. _______ husband is a famous fashion designer. 

4. I have a big family. ______ three sisters are 18, 25 and 27 years old. 

5. This man is a lawyer. ________ office is in the city center. 

6. “What are ________ names?” – “He is Mark, and she is Olivia.” 

7. “Where is ________ father from?” – “My father is from Dublin, Ireland.”   

 

Мій словник 

Базові дієслова 

1.  begin  починати, 
починатися 

2.  bring  приносити 

3.  buy  купувати 

4.  call  телефонувати 

5.  change  міняти, 
змінювати 

6.  choose  вибирати 

7.  come  приходити 

8.  cook  готувати їжу, 
куховарити 

9.  drink  пити 

10.  drive  їхати, керувати 
автомобілем 

11.  eat  їсти 

12.  explain  пояснити 

13.  draw  малювати 
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14.  find  знаходити 

15.  finish  закінчувати 

16.  forget  забувати 

17.  get  отримувати 

18.  give  давати 

19.  go  йти, їхати 

20.  hear  чути 

21.  help  допомагати 

22.  hope  сподіватися 

23.  know  знати 

24.  like  любити, 
подобатися 

25.  live  жити 

26.  look (at)  дивитися, 
поглянути (на 
щось) 

27.  lose  губити, втрачати 

28.  make  робити 

29.  meet  зустрічати(ся) 

30.  need  потребувати 

31.  order  замовляти 

32.  pay  платити 

33.  read  читати 

34.  remember  пам’ятати  

35.  see  бачити 

36.  sell  продавати 

37.  send  надсилати 

38.  show  показати 

39.  sing  співати 
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40.  sleep  спати 

41.  speak  говорити, 
розмовляти 

42.  take  брати 

43.  tell  сказати, 
промовити 

44.  use  користовуватися, 
використовувати 

45.  visit  відвідувати 

46.  wait (for)  чекати (на 
когось, щось) 

47.  walk  гуляти 

48.  want  хотіти 

49.  watch  дивитися 

50.  work  працювати 

51.  write  писати 
 

Зверніть увагу! Якщо два англійських дієслова стоять поруч, тоді друге 
з них буде у формі інфінітиву (дієслово з часткою to: to go, to see, to find і 
т.д.). Виняток становить незначна група дієслів та граматичних структур.  

Наприклад: 

He wants to order a TV set on the Internet. – Він хоче замовити телевізор 
по Інтернету. 

People don’t like to wait. – Люди не люблять чекати. 

Do you begin to study English? – Ви починаєте вивчати англійську мову? 

Як бачимо, всі закінчення додаються до першого дієслова, а допоміжні 
дієслова ставляться перед ним. 

Зверніть увагу! Вивчаючи англійські дієслова надзвичайно важливо 
запам’ятовувати прийменники, з якими вони вживаються. Це 
пояснюється тим, що: 
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1) багато словосполучень радикально відрізняються від української 
мови, тому вживання прийменника за аналогією не підходить 
(подивитися на – to look on at); 

2) одне дієслово може поєднуватися із кількома прийменниками, 
набуваючи різних значень (to look at – дивитися на, to look for – 
шукати щось/ когось, to look up – 1. поглянути вгору; 2. знайти 
інформацію в довідкових джерелах, to look forward to – з 
нетерпінням чекати на щось тощо); 

3) власне наявність прийменників часто не збігається у двох мовах (to 
go by bus – їхати автобусом, to pay in cash – платити готівкою). 

Зверніть увагу! Як Ви помітили, у вищенаведених прикладах подано 
інфінітиви дієслів з часткою to. Це звичайна практика для демонстрації 
прикладів або наведення дієслівних словосполучень у словникових 
статтях. Проте у реченні ці словосполучення будуть вживатися без 
частки to.      

Базові прикметники 

1.  beautiful  гарний 

2.  big  великий 

3.  busy  зайнятий 

4.  cheap  дешевий 

5.  cold  холодний 

6.  comfortable  комфортний 

7.  difficult  важкий, складний 

8.  disappointed  розчарований 

9.  easy  простий 

10.  expensive  дорогий 

11.  famous  відомий, 
знаменитий 

12.  fashionable  модний 

13.  fast  швидкий 

14.  favourite  улюблений 

15.  funny  кумедний, 
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смішний 

16.  happy  щасливий, 
веселий 

17.  healthy  здоровий 

18.  high  високий (про 
будівлі, форми 
рельєфу) 

19.  horrible  жахливий 

20.  hot  гарячий, 
спекотний 

21.  ill  хворий 

22.  large  великий 

23.  little  маленький 

24.  long  довгий 

25.  lovely  милий, гарний 

26.  new   новий 

27.  old  старий 

28.  sad  сумний 

29.  short  короткий, 
низький 

30.  slow  повільний 

31.  small  маленький 

32.  strange  дивний 

33.  successful  успішний 

34.  tall  високий (про 
людей) 

35.  tasty  смачний 

36.  tired  втомлений 

37.  uncomfortable  некомфортний 

38.  warm  теплий 
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39.  young  молодий 
 

Зверніть увагу! Однією із поширених помилок є намагання узгодити 
прикметник із іменником у числі. Нагадуємо, що таке узгодження відсутнє 
в англійській мові (comfortables hotels comfortable hotels).  

Базові іменники 

1.  bag  сумка, валіза 

2.  breakfast  сніданок 

3.  book  книга 

4.  building  будівля 

5.  cafe  кафе 

6.  car  автомобіль 

7.  city  місто 

8.  clothes  одяг 

9.  coffee  кава 

10.  dinner  вечеря 

11.  flat  квартира 

12.  document  документ 

13.  food  їжа 

14.  house  будинок 

15.  key  ключ 

16.  laptop  ноутбук 

17.  letter  лист 

18.  lunch  обід 

19.  newspaper  газета 

20.  magazine  журнал 

21.  market  ринок 

22.  mobile  мобільний 
телефон 
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23.  money  гроші 

24.  office  офіс 

25.  paper  папір 

26.  restaurant  ресторан 

27.  room  кімната 

28.  shoes  взуття, черевики 

29.  shop  магазин 

30.  supermarket  супермаркет 

31.  tablet  планшет 

32.  tea  чай 

33.  ticket  квиток 

34.  weather  погода 
 

Як Ви мабуть зауважили, значна частина вищенаведених слів 
зустрічалася під час попередніх уроків. Усі вони винесені в окрему 
таблицю як базовий лексичний мінімум, який обов’язково потрібно 
вивчити. 

Вправа 4. Заповніть пропуски словами, які підходять за змістом. 

1. My mother likes to read _________________ . 

2. I don’t _______________ lunch. 

3. I want to buy a new __________________ . 

4. My office is ______ London. 

5. The weather is ______________ . 

6. My sister _____________ old films. 

7. I don't ____________________________ art galleries. 

8. She ________________ letters to her friends. 

9. Her clothes are _________ and lovely. 

10. This book is new and that book is ___________ . 
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11. Can you ______________ me some coffee. 

12. We _______________ to work by car. 

13. I want _______ walk in the park. 

14. Kyiv is a very ___________ and _____________ city. 

15. Mouse is a _____________ animal. 

16. I don't like to _______________ cold tea. 

17. We ____________ with my cousin at 5 o'clock in the afternoon. 

18. He never ____________ Chinese food. 

19. Can you ________________ English and French? 

20. We ______________ in the center of the city. 

21. This student ____________ good marks. 

22.  Her son lives in a small ___________. 

 

Комунікативна складова 

Вправа 5. Дайте розгорнуті усні відповіді на такі питання. 

Зразок 

Do you like to read books? – Yes, I do. I like to read books very much. 

Does your daughter live in Kyiv? – No, she doesn’t. My daughter lives in 
Dnipro. 

Is Lutsk a big city? – No, it isn’t. Lutsk isn’t a big city. 

1) Does your grandchildren go to school? 
2) Do you read newspapers? 
3) Do you walk in the park? 
4) Is Silpo an expensive supermarket? 
5) Are you a pensioner? 
6) Do you like to drink hot coffee? 
7) Does your daughter buy fashionable clothes? 
8) Is firefighter a dangerous job? 
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9) Do you use a laptop? 
10) Is your flat big? 
11) Is the weather nice today? 
12) Do you have a mobile in your bag? 
13) Do your children cook? 
14) Is English difficult to study? 
15) Does your friend write letters to you? 
16) Does your neighbour watch TV? 
17) Is education important for people? 
18) Do you buy toys for your grandchildren? 
19) Is Frank Sinatra a famous singer? 
20) Are your nephews and nieces university students? 
21) Do you buy plane tickets on the Internet? 
22) Does your husband (wife) go to the market? 
23) Is The Korona Vitovta a cheap restaurant? 
24)  Do you meet with your friends in the cafes? 
25) Are the dogs smart? 

Домашнє завдання 

1) Запам’ятати правила читання комбінацій голосних і приголосних  
літер; 

2) Вивчити особові займенники; 
3) Навчитися добре читати базові слова; 
4) Перечитати коментарі в секції «Мій словник». 
5) Скласти 15 речень англійською мовою, використовуючи 

попередньо вивчені слова. 
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Урок № 10 

Вправа 1. Прочитайте слова, керуючись вивченими правилами читання 
голосних і приголосних літер та їх комбінацій. 

Confirmation, deploy, beef, skip, stool, inquire, keep, quote, miss, tent, lore, 
marble, passion, blink, swimming, mere, far, stamp, steep, link, mile, bat, 
squeeze, barman, late, list, pet, lark, drums, porter, lost, marker, best, shame, 
chin, think, broth, grim, pork, meter, turn, parking, cost, stern, depression, 
cone, quest, throne, mat, dome, nest, celebration, kick, sheep, wind, vest.   

Вправа 2. Поставте питання до речень. 

Примітка: якщо підмет у реченні I (я) або we (ми), то в питанні краще 
вживати займенник you (ти, Ви) та відповідне допоміжне дієслово (are, 
do). Інакше створюється враження, що людина запитує сама себе.  

1. We need new English books. 

_____________________________________________________________ 

2. My daughter likes to watch comedies. 

_____________________________________________________________ 

3. He comes home late in the evening. 

_____________________________________________________________ 

4. I take my little brother for a walk. 

_____________________________________________________________ 

5. We buy food in the supermarket. 

_____________________________________________________________ 

6. The child doesn't want to sleep. 

_____________________________________________________________ 

7. My tablet is new and expensive. 

_____________________________________________________________ 

8. They are very good people. 

_____________________________________________________________ 
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9. This doctor works in New York. 

_____________________________________________________________ 

10. The teacher explains grammar to students. 

_____________________________________________________________ 

Граматика 

Спеціальне питання утворюється за допомогою питальних 
займенників та вимагає конкретної відповіді, лише «так» або «ні» не 
підходить.  

Структура спеціального питання 

питальний займенник + допоміжне дієслово + підмет + смислове 
дієслово ? 

Питальні займенники 

what  що? 

who  хто? 

whose  чий?  

when  коли? 

why  чому? 

where  де? куди? 

how  як? 

which  який? котрий? 

how many  скільки? (для 
злічуваних іменників) 

how much  скільки? (для 
незлічуваних іменників) 

 

Where do you live? – I live in Berlin. 

When does she go to work? – She goes to work in the morning. 

Зверніть увагу! Спеціальні питання, які починаються з Which …? 
Whose …? How many …? How much …?, у своїй структурі мають іменник 
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після питального займенника. Іноді перед іменником може вживатися 
прикметник. 

Which shirt do you choose? – I choose this shirt.  

Whose tablet is this? – This is my sister’s tablet. 

How many managers do you employ? – I employ three managers. 

How much time do you have? – I have little free time. 

Питання до підмета (хто?) мають свою особливу структуру. 
Важливо запам’ятати, що дієслово у таких питаннях завжди стоїть в 
однині, незважаючи на можливу відповідь з іменником у множині.    

Структура питання до підмета 

who +смислове дієслово з закінченням -(e)s + другорядні члени речення? 

Who helps you with the children? – My aunt helps me with my children. 

Who knows the answer to this question? – Students know the answer to this 
question.   

Who studies at the Center of the Third Age Education? – Active and 
enthusiastic people study at the Center of the Third Age Education. 

Вправа 3. Поставте питання до виділених слів або фрагментів. 

1. This is my son’s photo. 

___________________________________________________________ 

2. Her cousins work in Microsoft Company. 

___________________________________________________________ 

3. He finishes work late in the evening. 

___________________________________________________________ 

4. We see many squirrels in the city park. 

___________________________________________________________ 

5. I have a lot of work in the office. 

___________________________________________________________ 

64 
 



 
 

6. His son is a successful IT specialist. 

___________________________________________________________ 

7. My niece adores her children.  

___________________________________________________________ 

8. He orders tasty food in the restaurant. 

___________________________________________________________ 

9. My friend’s grandson goes to the gym. 

___________________________________________________________ 

10. They buy seven Christmas presents for their relatives. 

Мій словник 

Вираження частоти дії 

1. always  завжди 

2. as a rule  як правило 

3. every day/week/month/year  кожного 
дня/тижня/місяця/
року 

4. from time to time  час від часу 

5. never  ніколи 

6. often  часто 

7. once a week  один раз на 
тиждень 

8. rarely  рідко 

9. sometimes  інколи 

10. three times a year  тричі на рік 

11. twice a month  двічі на місяць 

12. usually  звичайно 
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Примітка: в англійській мові може бути лише одне заперечення в 
реченні. Тобто, коли ми вживаємо прислівник never, дієслово буде в 
стверджувальній формі. 

My brother never smokes. – Мій брат ніколи не палить. 

Her parents never quarrel. – ЇЇ батьки ніколи не сваряться. 

Зверніть увагу! У стверджувальних реченнях прислівники частоти 
ставляться між підметом та присудком. 

He never comes late. 

My mother always makes a tasty breakfast. 

Якщо в реченні є дієслово to be, тоді прислівники частоти будуть стояти 
після цього дієслова.  

He is often at work in the evening. 

My sister is rarely disappointed.  

У заперечних реченнях прислівники частоти ставляться між допоміжним 
та смисловим дієсловом. 

We don't often watch news on TV. 

My nephew doesn't usually stay at uncomfortable hotels. 

Словосполучення, що вказують на частоту, найчастіше ставляться або 
на початку, або в кінці речення. 

As a rule, I change money in the bank. 

We go to the cinema once a week. 

She travels abroad every year. 

 

Комунікативна складова 

Вправа 4. Скажіть, що Ви робите часто, рідко, іноді, кожного дня, раз на 
тиждень. 

Вправа 5. Скажіть, чого Ви ніколи не робите. 
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Вправа 6. Скажіть, що Ваш син /донька робить завжди, звичайно, 
кожного тижня, двічі на рік. 

Вправа 7. Запитайте в одногрупника про те, що Вас цікавить, 
використовуючи питальні займенники what? when? where? how many? 
who? why? how much? how?   

Домашнє завдання 

1) Запам’ятати питальні займенники; 
2) Вивчити структуру спеціальних питань; 
3) Запам’ятати слова та вислови, що позначають частоту дії, та їх 

місце у реченні; 
4) Повторити базові слова, намагаючись запам’ятати їх. 

67 
 



 
 
Урок № 11 

Вправа 1. Перекладіть речення на англійську мову. 

1. Я люблю читати журнали та книги. 

_____________________________________________________________ 

2. Вранці я йду плавати в басейні. 

_____________________________________________________________ 

3. Де ти купуєш одяг та взуття? 

_____________________________________________________________ 

4. Ми живемо у великому та гарному будинку. 

_____________________________________________________________ 

5. Моя донька керує автомобілем. Вона дуже хороший водій. 

_____________________________________________________________ 

6. Зачекайте на мене, будь ласка. 

_____________________________________________________________ 

7. Я не купую цей квиток на літак, тому що він дуже дорогий. 

_____________________________________________________________ 

8. Він користується ноутбуком на роботі? 

_____________________________________________________________ 

9. Твоя сумка дуже велика, я можу допомогти. 

_____________________________________________________________ 

10. Візьми гроші і купи соку в магазині. 

 

Мій словник   

Дні тижня 

Monday  понеділок 
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Tuesday  вівторок 

Wednesday  середа 

Thursday  четвер 

Friday  п'ятниця 

Saturday  субота 

Sunday  неділя 
 

Місяці 

January   січень 

February  лютий 

March  березень 

April  квітень 

May  травень 

June  червень 

July  липень 

August  серпень 

September  вересень 

October  жовтень 

November  листопад 

December  грудень 
Зверніть увагу! В англійській мові назви місяців і днів тижня завжди 
пишуться з великої літери. 

Пори  року 

spring  весна 
summer  літо 
autumn  осінь 
winter  зима 
Граматика 

Прийменники у висловах на позначення часу 

on Monday, Tuesday, etc. – в понеділок, вівторок і т.д. 
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in the morning / afternoon / evening – вранці, після обіду, ввечері 

at night – вночі  

at noon – опівдні  

at midnight – опівночі  

at the weekend  — на вихідних 

on Sunday morning – у неділю вранці 

on Saturday evening – в суботу ввечері 

at 5 o'clock – о п’ятій годині 

at half past 2 – о пів на третю 

at a quarter to 7 – без п’ятнадцяти сім 

at a quarter past 9 – о де’вятій п’ятнадцять 

in May – в травні 

in spring – весною  

in 2015 – в 2015 році 

Примітка: в англомовних країнах доба розбивається на 12 годин + 12 
годин, тому звичні для українців «дев’ятнадцять годин» або «двадцять 
перша година десять хвилин» є нетиповим та підкреслено офіційним 
варіантом. Щоб розрізнити 10-ту годину ранку та вечора, в англійській 
мові вживаються відповідні скорочення a.m. (час із півночі до полудня) і 
p.m. (час із полудня до півночі). Тобто 6 a.m. – це 6-та година ранку, а 6 
p.m. – шоста година вечора або вісімнадцята година. Зауважте, що іноді 
скорочення пишуться без крапок: am, pm.     

Зверніть увагу! В англійській мові роки читаються не так, як відповідні 
числівники. 

Наприклад 

1987 – nineteen eighty-seven 

2008 – two thousand eight 

2017 – two thousand seventeen 
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1800 – eighteen hundred 

1906 – nineteen o [əʊ]  six  

Зверніть увагу! Вищенаведені вислови на позначення часу можуть 
ставитися як на початку, так і в кінці речення. У першому випадку Ви 
акцентуєте час виконання дії, а у другому – власне дію. 

At half past one I have a lunch break. 

I have a lunch break at half past one. 

        

Комунікативна складова 

Вправа 2. Запитайте в одногрупників, що вони роблять у певний день 
тижня. 

Зразок 

Halyna, what do you do on Saturday? – I go to the market on Saturday. 

Вправа 3. Запитайте в одногрупників, що вони роблять у певний місяць 
чи пору року. 

Зразок 

Mykola, what do you do in July? – I swim in the lake in July. 

Vira, what do you do in spring? – I work in the garden in spring. 

Вправа 4. Запитайте в одногрупників, о котрій годині вони: 

 дивляться телевізор; 
 слухають радіо;  
 обідають; 
 ходять на ринок; 
 ходять до театру; 
 телефонують дітям / онукам / родичам; 
 ходять у басейн; 
 займаються хатніми справами; 
 працюють в саду; 
 готують сніданок; 
 йдуть у супермаркет; 
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 лягають спати (go to bed); 
 читають книги; 
 працюють за комп’ютером; 
 пишуть листи; 
 встають вранці (get up); 
 зустрічаються з друзями; 
 йдуть на заняття в Центр освіти третього віку; 
 слухають лекції; 
 п’ють чай; 
 їдуть на дачу (summer cottage / country house / dacha); 
 заводять онуків до школи / дитячого садочку (take grandchildren to 
school/ kindergarten); 

 забирають онуків із школи / дитячого садочку (pick up grandchildren 
from school/ kindergarten); 

 дивляться улюблену телевізійну передачу. 

 

Домашнє завдання 

1) Вивчити напам’ять якомога більше базових слів; 
2) Запам’ятати назви днів тижня, місяців і пір року; 
3) Перечитати коментарі до уроку; 
4) Виконати вправу 1. 

Вправа 1. Поставте  правильний прийменник і перекладіть речення на 
українську мову. 

1) It is dangerous to walk in the streets alone ____ night. 
2) My sister is very busy ____ the morning. 
3) This engineer goes to work ____ a quarter to nine. 
4)  My daughter wants to become a student ____ 2017. 
5) I want to find a new job ____ May. 
6) My aunt always goes to the market ____ Saturday morning. 
7) ____ Friday I finish my work ___ 5.30 p.m. 
8) It is often cold ____ winter and the days are dark and long. 
9) We watch TV late ____ the evening. 
10) I meet you in the office at half ____ four. 
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Урок № 12 

Граматика 

Структура альтернативного питання 

Альтернативні питання досить часто використовуються в розмовній 
мові. Їх структура дуже проста: загальне питання + or + альтернативна 
частина. Сполучник or має значення «або», «чи». 

Наприклад 
Do you live in a big city or a small village? 
Does your son have two or three children? 
Is this hamburger tasty or not? 
Are your parents at work or at home? 
 
Вправа 1. Складіть альтернативні питання з такими парами слів: 

Cold / hot, happy / sad, comfortable / uncomfortable, tired / energetic, June / 
August, tea / coffee, lovely / horrible, Monday / Thursday, scientist / journalist, 
three / five. 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________    

 

Мій словник 

Тема «Місто» 

1. airport  аеропорт 
2. avenue  проспект 
3. bank  банк 
4. bridge  міст 
5. bus station  автостанція 
6. bus stop  автобусна зупинка 
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7. cathedral  собор 
8. church  церква 
9. cinema  кінотеатр 
10. circus  цирк 
11. crossing  перехід 
12. crossroads  перехрестя 
13. fountain  фонтан 
14. gallery  галерея 
15. hotel  готель 
16. hostel  хостел 
17. lane  провулок 
18. metro station  станція метро 
19. motorway  автострада 
20. museum  музей 
21. palace  палац 
22. parking lot  парковка 
23. pavement  тротуар 
24. pharmacy  аптека 
25. repair shop  ремонтна майстерня 
26. road  дорога 
27. square  площа 
28. street  вулиця 
29. supermarket  супермаркет 
30. theatre  театр 
31. traffic lights  світлофор 
32. traffic policeman  автоінспектор 
33. train station 

(railway station) 
 вокзал 

34. tunnel  тунель 
 

Прийменники місця і напрямку 
1. above  над 
2. across   через 
3. along  вздовж 
4. behind  позаду 
5. between  між 
6. in front of  перед 
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7. near  поблизу 
8. next to  поруч з 
9. on the left  зліва 
10. on the right  справа 
11. opposite  навпроти 
12. over   через  
13. past  повз 
14. through  крізь, через 
15. round  навколо 
16. under  під  
 

 

1.  Australia  Австралія 
2.  Brazil [brəˈzɪl] Бразилія 
3.  Canada  Канада 
4.  China [ˈtʃaɪnə] Китай 
5.  France [frɑːns] Франція 
6.  Germany [ˈdʒɜːməni] Німеччина 
7.  Italy [ˈɪtəli] Італія 
8.  Japan [dʒəˈpæn] Японія 
9.  Poland  [ˈpəʊlənd] Польща 
10.  Spain [speɪn] Іспанія 
11.  Ukraine [juːˈkreɪn] Україна 
12.  USA [juː es ˈeɪ] Сполучені Штати 

Америки 
 

Комунікативна складова 

Як запитати дорогу 

Excuse me, can you tell me the way to … ? – Вибачте, не скажете мені 
дорогу до … ?  
Excuse me, how can I get to … ? – Перепрошую, як я можу дістатися до 
…? 
Go straight ahead. – Йдіть прямо.  
Turn right (left). – Поверніть направо (наліво). 
Turn round the corner. – Поверніть за ріг вулиці. 
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Take the first turning right. – Перший поворот направо. 
Take the second turning left. – Другий поворот наліво. 
Cross the street. – Перейдіть вулицю. 
Walk on. – Йдіть далі. 
Take bus number 5. – Сідайте на автобус № 5. 
Get off at the next stop. – Вийдіть на наступній зупинці. 
Take tram number 2. – Сідайте на трамвай № 2. 
You have to change trains (buses, trams). – Вам треба зробити пересадку. 
How far is it from here? – Як далеко це звідси? 
It’s five minutes away from here. – Це в п’яти хвилинах звідси. 
It’s ten minutes’ walk (drive) from here.  – Це в десяти хвилинах ходьби 
(їзди) звідси. 
It’s 200 meters away from here. – Це за 200 метрів звідси. 
It’s very far, you’d better take a taxi. – Це дуже далеко, Вам краще взяти 
таксі. 
What is the bus fare? – Скільки коштує проїзд в автобусі? 
 
Вправа 2. Працюючи з одногрупником / одногрупницею, складіть діалог 
на тему «Як дістатися з пункту А в пункт Б в м. Луцьк», використовуючи 
фактичну інформацію щодо маршруту, номерів тролейбусів чи 
маршрутних такті, тривалості поїздки. Не забувайте про послуги таксі та 
можливість пішої погулянки до місця призначення. Будьте креативними! 

Пункт А Пункт Б 
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Вправа 3. Підберіть назву країни до обрисів її кордонів. На малюнках 
зображено такі країни: Canada, Germany, the USA, Japan, Brazil, Ukraine, 
France, China, Spain, Poland, Australia, Italy.    
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____________________________ 

 
_______________________________ 

  

 
____________________________ 

 
_______________________________ 
 

 
_____________________________ 

 
_______________________________ 
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_____________________________ 

 
_______________________________ 

 
_____________________________ 

 
_______________________________ 
 

 
_____________________________ 

 
______________________________ 

 

 

Домашнє завдання 

1) Повторити структуру альтернативних питань; 

79 
 



 
 

2) Вивчити слова до теми «Місто», а також прийменники місця і 
напрямку; 

3) Написати три слова англійською мовою, що позначають Ваші 
асоціації з кожною із вивчених країн; 

4) Потренувати правильну вимогу назв країн, звертаючи увагу на 
наголоси і якість звуків. 
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Урок № 13 

Вправа 1. Перекладіть речення на англійську мову. 

Мій словник 
Тема «Варто побачити в Луцьку … 

» 

                                

 
Lubart Castle                                          St. Peter and Paul’s Cathedral 

                   

Jewish Synagogue                                          Lutheran Church 
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The Museum of Volyn Icon                    The Memorial of Eternal Glory 

    

Lutsk Zoo      Solar clock 

     

The sculptor’s house The Kyiv Square 

 

Комунікативна складова 

Вправа 2. Опишіть в кількох реченнях кожне із зображених місць, 
використовуючи попередньо вивчену лексику.  
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Наприклад: 

Lutsk Zoo is not very big but interesting. I like to go there with my 
grandchildren. We can see many animals and birds there. It is a great place 
for families. 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

Читання 

Вправа 3. Прочитайте та перекладіть текст. 

Lutsk 

I live in Lutsk. It is a very lovely city. More than two hundred thousand 
people live in Lutsk. The city is very old. It is one thousand and thirty years 
old. 

There are many interesting buildings here. Lubart Castle is big and old, 
with high towers. It is the symbol of Lutsk. Every year many tourists come to 
see it. Many old churches are very beautiful and have a long history. 

The cultural life in Lutsk is very active. The city has a theatre, two 
cinemas, art galleries and museums. In the streets you can see many cars 
and buses. 

There are many shops and supermarkets in Lutsk where we can buy 
food and clothes. There are also many street cafes where people sit and 
drink coffee or tea with a cake, read books, newspapers and magazines. 

Lutsk is also very green with its parks and flower beds. 

I love my city and think it is the best city in the world.   

 

Домашнє завдання 

1) Потренувати правильну вимогу власних назв, пов’язаних з 
м. Луцьк, звертаючи увагу на наголоси і якість звуків; 

2) Навчитися читати текст у швидкому темпі з правильною інтонацією; 
3) Повторити лексичний та граматичний матеріал з попередніх уроків. 
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Урок № 14 

Вправа 1. Опишіть Ваше улюблене місце в м. Луцьку та вкажіть, як туди 
можна дістатися з інституту. Зазначте, чому саме воно Вам до вподоби. 

Мій словник 

Тема «Їжа» 

1. Vegetables ˈvedʒtəbl овочі 
2. aubergine ˈəʊbəʒiːn баклажан 
3. bean biːn боби 
4. beet biːt буряк 
5. carrot kærət морква 
6. cucumber kjuːkʌmbə огірок 
7. garlic ˈɡɑːlɪk часник 
8. haricot ˈharɪkəʊ квасоля 
9. horseradish hɔːsrædɪʃ хрін 
10. maize meɪz кукурудза 
11. marrow ˈmarəʊ кабачок 
12. melon ˈmelən диня 
13. onion ˈʌnjən цибуля 
14. pea piː горох 
15. pepper ˈpepə(r) перець 
16. potato pəˈteɪtəʊ картопля 
17. pumpkin ˈpʌm(p)kɪn гарбуз 
18. radish ˈrædɪʃ редис 
19. tomato təˈmɑːtəʊ помідор 
20. watermelon ˈwɔːtəmelən кавун 
21. Greens  зелень 
22. celery ˈseləri селера 
23. dill dɪl кріп 
24. lettuce ˈletɪs зелений салат 
25. parsley ˈpɑːsli петрушка 
26. rocket salad  рукола 
27. spinach ˈspɪnɪdʒ шпинат 
28. Fruit  фрукти 
29. apple ˈap(ə)l яблуко 
30. apricot ˈeɪprɪkɒt абрикос 
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31. cherry ˈtʃeri вишня 
32. grapefruit ˈɡreɪpfruːt грейпфрут 
33. grapes ɡreɪp виноград 
34. orange ˈɒrɪn(d)ʒ апельсин 
35. peach piːtʃ персик 
36. pear peə(r) груша 
37. pineapple ˈpʌɪnap(ə)l ананас 
38. plum  слива 
39. sweet cherry  черешня 
40. tangerine tan(d)ʒəˈriːn мандарин 
41. Berries  ягоди 
42. blackberry blækbəri ожина 
43. blueberry ˈbluːbəri чорниця 
44. currant (red, black, 

white) 
ˈkʌr(ə)nt смородина 

45. raspberry ˈrɑːzb(ə)ri малина 
46. strawberry ˈstrɔːbəri полуниця 
47. wild strawberry waɪld суниця 
48. Meat miːt м'ясо 
49. beef biːf яловичина 
50. mutton  баранина 
51. pork pɔːk свинина 
52. veal viːl телятина 
53. Poultry ˈpəʊltri птиця 
54. chicken ˈmʌt(ə)n курка 
55. duck dʌk качка 
56. goose ɡuːs гуска 
57. turkey ˈtɜːki індичка 
58. Fish fɪʃ риба 
59. herring ˈherɪŋ оселедець 
60. pike paɪk щука 
61. salmon ˈsæmən червона риба, лосось 
62. sprats spræt шпроти 
63. Seafood  морепродукти 
64. Prawns  креветки 
65. Mussels  мідії 
66. Squid  кальмар 
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67. Mushrooms ˈmʌʃrʊm гриби 
 

Комунікативна складова 

В ресторані. Їжа та страви 

To have breakfast / lunch / dinner. – Снідати /обідати /вечеряти. 

To keep to a diet – дотримуватися дієти. 

To eat junk food – їсти нездорову їжу. 

A light breakfast / a substantial lunch / a healthy dinner – легкий сніданок / 
ситний обід / здорова вечеря. 

I’d like to reserve a table for 3 people for Saturday evening. – Я б хотів 
замовити столик на трьох на суботній вечір. 

Can you recommend a good cafe with national cuisine? – Ви можете 
порекомендувати кафе, де готують страви національної кухні? 

Can I have a specialty of the house, please? – Чи можна замовити фірмову 
страву Вашого закладу? 

I’m hungry, let’s have a snack.  – Я голодний, давай перекусимо. 

Could you bring the menu, please! – Принесіть, будь ласка, меню! 

I will take a salad and grilled salmon. – Я замовлю салат та лосось, 
смажений на грилі. 

Would you like anything to drink? – Чи бажаєте Ви замовити напої? 

I’d like some juice, please.  – Сік, будь ласка. 

Would you like a dessert? – Чи не бажаєте Ви скуштувати десерт? 

No, thank you. – Ні, дякую. 

Could you bring the bill, please? – Принесіть, будь ласка, рахунок. 

Вправа 2. Назвіть продукти, які Ви бачите на картинках. 
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Вправа 3. Разом з одногрупником / одногрупницею складіть діалог на 
задану тему, використовуючи подані вище фрази, та представте його.  

1) Ви готуєтеся до святкування Дня народження та складаєте меню; 
2) Ви рекомендуєте другу відвідати кафе чи ресторан; 
3) Ви – кухар, який розповідає про свою роботу товаришу; 
4) Ви замовляєте столик у ресторані по телефону; 
5) Ви робите замовлення у кафе; 
6) Ви обговорюєте особливості національних страв різних країн; 
7) Ви – фермер, який пропонує свою продукцію супермаркету; 
8) Ви обговорюєте режим харчування із подругою. 

 

Домашнє завдання 

1) Підготуватися до підсумкового тесту (лексичній та граматичний 
матеріал); 

2) Вивчити текст «Луцьк» (вміти відтворити його основну інформацію). 
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Урок № 15 

Підсумковий тест 

1. Lubart …........... is a big historical monument. 

a) tower  b) museum c) castle d) church 
 

2. …............... you live in the city center? 

a) do b) does c) are d) have 
 

3. My cousin has two ….............. . 

a) children b) childs c) childrens d) child 
 

4. She often goes …..................... this Italian restaurant. 

a) in b) from c) at d) to 
 

5. What does he …............. for lunch? 

a) cooks b) cook c) cooking d) cooked 
 

6. It is very cold today. Put on …............. clothes. 

a) lovely b) big c) small d) warm 
 

7. …........ do you go to work? - I go to work at 8 o'clock in the morning. 

a) why b) when c) what d) how 
 

8. I visit …......... relatives every weekend. 

a) my b) his c) her d) their 
 

9. This engineer …..... many professional journals. 

a) read b) reads c) reading d) reades 
 

10. I work ….......... a nice and modern office. 

a) on b) at c) to d) in 
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11. Why does …..... buy such an expensive laptop? 

a) she b) I c) you d) we 
 

12. There are twenty-five …............ in our company. 

a) man b) men c) mans d) mens 

13. I … very happy with my life. 

a) is b) be c) am d) are 
 

14. My husband … a fast car. 

a) have b) haves c) has d) hase 
 

15. This is … very interesting magazine. 

a) the b) a c) an d) are 
 

16. I like to write … to my friends. 

a) letters b) books c) texts d) pens 
  

17. How … you today? 

a) is b) am c) are d) the 
 

18. She …........ like to work in the evening. 

a) don't like b) do not like c) not d) doesn't like 
 

19. This is a very expensive, five-........... hotel. 

a) star b) stars c) marks d) elements 
 

20. I love ….............., it is very tasty. 

a) sea eat b) sea produce c) seafood d) sea lunch 
 

Перевірка усного мовлення 
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ДЛЯ НОТАТОК 
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ДЛЯ НОТАТОК 
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Навчальне видання 

 

 

 

 

Тетяна Анатоліївна Вецкур 

 

 

 

 

Англійська мова 55+ 
 

Навчальний посібник 
 

Верстка і дизайн обкладинки 
Федунків Любомир Петрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

Друкується в авторській редакції 
Підписано до друку 30.12.2016. 

Формат 60х84/16. Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman. 
Ум.друк.арк 2,09. Наклад 250. 

92 
 


