Peace Corps Ukraine

Preface
“I feel great when I can speak a little
or make a connection –
just to be more a part of the culture
and know what is going on.”
a PCV
We would like to welcome you to Peace Corps Ukraine Language program!
While coming to Ukraine you were worried about many things and we know that
language was one of them. It is going to be a challenge but still you are neither the first
nor the last to go through it.
Our program consists of several parts. You will stay with Ukrainian families for
six months, and this “language classroom” will be successful only if you wish it to be
so.
You will have four- to six-hour blocks of language classes at your Language/CrossCultural Facilitators’ venues five days a week. Each week you will have integrated
field trips to assure that the material learned is used in practice. You will also have
some time for self-directed learning. We try to create all possible conditions for “total
language immersion.”

What is the foundation of the program?
Experiential Learning is based on the principle that people learn more effectively by
“doing” rather than “seeing” or “hearing.” It focuses more on the learner's
experiences. Instead of having the learner see a demonstration or hear a lecture,
structured experiences are used to involve the person more in his/her own learning to
make it more relevant. We actively involve the learner in structured experiences that
help acquire new knowledge and skills. In the experiential approach, the trainer serves
mainly as a facilitator, catalyst or resource. The responsibility for learning is on the
learners themselves.

A competency-based curriculum is a performance-based outline of language tasks.
This approach focuses not only on language, but also on the cultural context and
purpose of communication. Some competencies are closely tied to work tasks, such as
reporting an absence or making an appointment. Others reflect basic survival needs
like buying food, handling emergencies and using local transportation. These
competencies are those we anticipate PCVs will need most during the first several
months in Ukraine.

Self-directed language learning plays a very important role. You actually are in
charge of your own learning. It is you who decides what to pay attention to, you
decide what to work on and you decide how you will study. Most learners hope for
good lessons, interesting activities or relevant explanation without realizing that they
can learn a lot more working in a self-directed mode. What is the key to learning a
language? You want to learn the language – and to want to learn it, you need to have
some good reasons, sufficient self-confidence and positive attitude.
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The better you learn the language, the more similarities and differences you will find.
Similarities will help you make associations with your memory. Speaking about
Ukrainian/Russian and English, which at first sight seem different, we may name a lot
of common as well as different things, starting from the alphabet, cases and phonetics.
If we go deeply into the history of both languages, we will find that Ukrainian/Russian
and English are members of the family of the Indo-European languages and are related,
but this relationship becomes obvious only if go back centuries. Similarities between
some words, e.g. brat* and brother, sestra* and sister clearly illustrate this shared
English letters, both in the appearance and in the sounds they represent, e.g. K, M, T,
A, E, I and O. Many Ukrainian/Russian letters have equivalent sound in English, but
look quite different: Б is В; Г is G; П is P; Ц is TS and Ч is CH. Perhaps most
confusing for those unfamiliar with the Cyrillic alphabet are the letters that look like
Latin but in Cyrillic represent different sounds: В is V; С is S; P is R and H is N.
Unlike English, Ukrainian and Russian express the relationship between words in a
sentence by their endings. Nouns and adjectives take different endings depending on
their function. In Ukrainian, these functions are grouped into six different cases. Each
has its own ending. So the same word may have different endings depending on its
usage in a sentence. Number 3 is special, meaningful for Ukrainian and Russian
languages. Both have 3 genders, 3 tenses, 3 moods and 3 voices.

Some differences between Ukrainian and Russian
We have good news for you! There is much in common between Ukrainian and
Russian phonetics, grammar and vocabulary. Just compare:
Ukrainian
Russian
Доброво=лець Ко=рпусу Ми=ру
Доброво=лец Ко=рпуса Ми=ра
брат
брат
сестра=
сестра=
Interaction of the two languages leads to their mutual enrichment. Many Ukrainian
words came to the Russian language: борщ, варе=ники, etc.
But still Ukrainian and Russian are two independent languages with their different
features. What features? For example, such Ukrainian letters as і, ї, є and apostrophe
sign are absent in the Russian alphabet. And vice versa, such Russian letters as ы, э, ъ
are absent in the Ukrainian alphabet.
Similar sounds exist in both languages but their graphic representation is different:
Ukrainian
и
i
e

Russian
ы
и
э

Don’t rush to read words without taking into consideration some basic norms of
pronunciation in Russian: o is pronounced as [a] and e is pronounced as [и] in an
unstressed position.

II

[О=]
О

[Е=]
Е

молоко= [малако=]
[А]

телефо=н (тилифо=н]
[И]

But there are also some changes in the pronunciation of consonants.
Russian
[ш]
что
[ш]
коне=чно

English
what
certainly

Just keep this in mind!

Language Learning Resources
To make the language learning process easier, we developed the “Language Resource
Kit” in Ukrainian and Russian. The materials in the kit were designed by the Ukrainian
Peace Corps Language/Cross-Cultural Team and are based on our experiences while
working with Peace Corps Volunteers. Because of the bilingual situation in Ukraine,
the manuals in the kit have been developed in two analogous versions in Ukrainian and
in Russian.
All the language materials have been developed for 2 years of study either with a
teacher, language helper or on your own.
Each “Language Resource Kit” is a set of the language manuals and handbooks, which
we hope will be of great help for Trainees, Volunteers, Language/Cross-Cultural
Facilitators and Tutors in the language learning/teaching process for 2 years and
more.
It consists of 8 manuals:
1. “Highlights of Ukrainian or Russian Phonetics”
2. “Let’s try to Write in Cursive!” Ukrainian or Russian
3. “Grammar Reference Handbook” Ukrainian or Russian
4. “English-Ukrainian Glossary of TEFL Terminology” or “English-Russian Glossary
of TEFL Terminology”
5. “Self-Directed Language Learning Manual” Ukrainian or Russian
6. “Language Manual in Ukrainian or Russian. Part I.”
7. “Language Manual in Ukrainian or Russian. Part II.”
8. “Language Manual in Ukrainian or Russian. Part III.”

“Highlights of Ukrainian or Russian Phonetics” includes the info on:
-

the alphabet with “true friends”, “false friends” and “new friends”
classification and pronunciation of vowels and consonants. Syllables and
word stress
the interchange of sounds
reading of letter combinations
the main types of the intonation patters
phonetic exercises
III

“Let’s try to Write in Cursive!” is a workbook which consists of writing rules and
practical writing exercises on:
- ABC in cursive
- Writing capital and small letters
- Writing in cursive of announcements, greeting cards, messages, menus
This manual is not mandatory. It is a supplement that can be used only according to
the needs of Trainee/PCV.

“Grammar Reference Handbook” is a guide that can be used as an additional
material to “Language Manual” for independent language studying. The material given
in the handbook is based on the academic approach to studying Ukrainian/Russian
grammar. It contains the basic information about:
- the changeable parts of the speech: noun, adjective, pronoun, numeral, verb,
participle
- the unchangeable parts of the speech: modals, adverb, conjugation,
preposition, verbal adverb

“English-Ukrainian Glossary of TEFL Terminology” or “English-Russian
Glossary of TEFL Terminology” provides learners with the list of the most usable
words of the classroom setting/management, etc. We hope that it will help you to
enrich your professional vocabulary in Ukrainian/Russian.

“Self-Directed Language Learning Manual” will help the Trainee/Volunteer to:
-

identify and reflect on his/her learning style, attitudes and motivation
organize his/her language learning
experiment with a variety of strategies and tools for learning a language on
his/her own

“Language Manuals”
Each “Language Manual” consists of: acknowledgements, pictures of PC staff who
developed all the materials, preface, table of contents, grammar index and language
topics.

“Language Manual. Part I” includes the following language topics: “Getting
Acquainted”, “Food: bazaar, store, restaurant”, “Life in a Community.”

“Language Manual. Part II” includes the following language topics: “Time.
Weather”, “City”, “Post Office. Telephone. Bank”, “Transport. Traveling.”
“Language Manual. Part III” includes the following language topics: “Shopping”,
“Health”, “Appearance. Emotions. Character”, “I am a PCV. I am a Teacher.”
Each language topic in the “Language Manual” consists of the following parts:
1. Behavioral Competencies
2. New Vocabulary
3. Cross-Cultural Highlights with authentic materials: maps, comparative
measurement tables, schemes, schedules, etc.
4. “Just Try It!”:
- vocabulary exercises
- communicative patterns with grammar explanation and exercises
5. “Let’s Talk!”: dialogues, texts
IV

6. “Let’s Sum Up!” – different exercises for revision, which also can be used as
home task activities.
7. “On Your Own:”
- self-directed tasks
- tips for self-directed language learning: vocabulary, grammar,
communication
- Enjoy it!: idioms, jokes, poems, songs, superstitions.
8. Keys to vocabulary and grammar exercises.
Each language topic was developed for different language learning levels: beginning,
intermediate and advanced.
Next to the exercises and different tasks you’ll find the stars, which mark the
complexity of the task:
- one star -*- marks the tasks for the beginning level,
- two stars -**- the tasks for intermediate level, and
- three stars -***- for advanced level.
We really recommend that you to start with the beginning level, since all the tasks are
interconnected. If you’ll find it really easy, than go ahead and continue with
intermediate and higher.
The vocabulary exercises do not have the stars next to them, since we recommend all
the Trainees/Volunteers with different levels to try to complete all or at least most of
them before you move to the next stage.
We hope this introduction will help orient you to the language materials and clarify the
main aspects of the Language Program. Now, let’s open the next page and start this
unforgettable journey into the world of language.
We wish you good luck and success in learning Ukrainian or Russian!

With best regards,
Language/Cross-Cultural Staff
Peace Corps Ukraine
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ПО=КУПКИ
SHOPPING

I need new clothes.
Where can I buy them?
This chapter will help
you with the answer.

You will be able to:


Name clothes and consumer goods in Ukraine



Locate clothing



Describe clothing needs



Express preferences



Describe and select clothing: i.e. size, price,
color, style



Give compliments



Select other consumer goods at the store



Pay for purchases



Locate services

 Use services in Ukraine
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Нові слова=/ New vocabulary
В магази=ні/На база=рі
*
У вас є джи=нси?
Я хо=чу купи=ти костю=м.
Мені тре=ба (купи=ти) костю=м.
Скільки ко=штує (sg)/ко=штують (pl)...?
Це де=шево/до=рого.
Покажіть, будь ла=ска ...
Якра=з.
Вам (не) пасу=є.
Ду=же га=рно.
Мені (не) подо=бається.
Це (не) мій стиль.
ко=лір.
ро=змір.
Я купу=ю.
**
Вам допомогти=?
Пита=йте./Запи=туйте.
Яки=й це ро=змір?
Це вели=кий ро=змір.
мале=нький ро=змір.
со=рок во=сьмий ро=змір.
Мо=жна поміряти?
Де мо=жна поміряти?
Поміряй (sg)/поміряйте (pl).
Надягни= (sg)/надягніть (pl).
Мені (не) підхо=дить цей ко=лір.
ро=змір.
фасо=н.
Ви бере=те?
Беру=.
Платіть в ка=су.
***
Вам щось підказа=ти?
Що ви шука=єте?
Я шука=ю літній костю=м.
Яки=й ро=змір ви но=сите?
Я ношу= со=рок во=сьмий ро=змір.
Цей ко=лір/костю=м вам до лиця=.
Ви вигляда=єте чудо=во.
Чиє= це виробни=цтво?
Носіть із задово=ленням.
Прихо=дьте ще.
Я хо=чу поміня=ти цей костю=м.
Я хо=чу поверну=ти цей костю=м.

In the store/At the market

Магази=ни/відділи
*
універма=г

Stores/departments

Do you have jeans?
I want to buy a suit.
I need (to buy) a coat.
How much is/are …?
That’s cheap/expensive.
Show me, please, …
The right size.
It suits you./It doesn’t suit you.
Very nice.
I (don’t) like it.
It’s (not) my style.
color.
size.
I am buying it.
Can I help you?
Ask questions.(What are you looking for?)
What size is it?
It’s a large size.
a small size.
size 48.
May I try it on?
Where can I try it on?
Try it on.
Put it on.
This color suits/doesn’t suit me.
size
cut
Are you taking it?
I’ll take it.
Pay the cashier.
Should I suggest something?
What are you looking for?
I am looking for a summer suit.
What size do you wear?
I wear size 48.
This color/suit looks good on you.
You look great.
Where was it made?
Wear with pleasure.
Come again.
I want to exchange this suit.
I want to return this suit.

department store
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това=р, това=ри
о=дяг
взуття=
кни=ги
спорттова=ри
фототова=ри
годи=нники
зо=лото
квіти
ткани=ни
ме=блі
по=суд
іграшки
подару=нки/сувеніри
косме=тика
аксесуа=ри
**
Чоловічий
Жіно=чий
о=дяг
Дитя=чий
книжко=вий магази=н
ювелірний магази=н
парфуме=рія
біжуте=рія
това=ри для до=му
канцтова=ри
продаве=ць
покупе=ць
спи=сок
візо=к
примірювальна (кімна=та)
я=кість
мо=да
рекла=ма
вітри=на
торгіве=льна ма=рка
***
продтова=ри
промтова=ри
торго=вий центр
бутік
галантере=я
трикота=ж
головні убо=ри
това=ри для шиття=
фурніту=ра
побуто=ва те=хніка
побуто=ва хімія
господа=рчий магази=н

goods
clothes
footwear
books
sporting goods
photo goods
clocks, watches
gold
flowers
fabrics
furniture
china, crockery
toys
gifts/souvenirs
cosmetics
accessories

О=дяг
*
пальто=

Clothes

Men’s
Women’s
wear/clothing
Children’s
bookstore
jeweler's
perfumery
costume jewelry
housekeeping goods
stationery
salesperson, shop assistant
customer
(shopping) list
cart
fitting room
quality
fashion
advertising, advertisement, sign
window shop
brand/trade mark
food products
manufactured goods
trade center
boutique
haberdashery, fancy goods
knitted wear
hats
sewing goods
accessories
domestic appliances
household chemical goods
household shop

coat
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шу=ба
плащ
ку=ртка
костю=м
піджа=к
штани= (pl)
жиле=т(ка)
соро=чка
крава=тка
жаке=т
светр
ко=фта
спідни=ця
блу=зка
пла=ття/су=кня
сарафа=н
джи=нси (pl)
шо=рти (pl)
комбінезо=н
футбо=лка
спорти=вний костю=м
хала=т
по=яс
ре=мінь (m)
ша=пка
капелю=х
ху=стка
бере=т
ке=пка
шарф
рукави=чки (pl)
рукави=ці (pl)
**
смо=кінг
фрак
кардига=н
шаль (f)
біли=зна
ма=йка
труси= (pl)
тру=сики (pl)
бюстга=льтер
купа=льник
пла=вки (pl)
комбіна=ція
піжа=ма
нічна= соро=чка
фарту=х
шкарпе=тки (pl)
го=льфи (pl)
ге=три (pl)
панчо=хи
колго=тки

fur coat
raincoat
jacket/wind breaker
suit
jacket
pants
vest
shirt
tie
jacket
sweater
jersey, cardigan
skirt
blouse
dress
sun-dress, sarafan
jeans
shorts
overalls
T-shirt
tracksuit
bath robe/dressing gown
belt, girdle
belt
winter cap, hat
hat
kerchief
beret
(cloth) cap
scarf
gloves
mittens
dinner jacket/tuxedo
tails
cardigan
shawl
underwear
tank top
underwear/briefs/boxers
panties
bra
bathing suit
swimming trunks
slip
pajamas
night dress/shirt
apron
socks
knee-length socks
gaiters
stockings
tights
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гама=ші (pl)
***
ґу=дзик
петля=
кно=пка
бли=скавка
кише=ня
рука=в
манже=та
ко=мір
ка=птур (капюшо=н – coll.)
підтя=жки (pl)
шнуро=к (sg) - шнурки= (pl)
гачо=к (sg) - гачки= (pl)
за=стібка
пря=жка
брете=лька

leggings, upper

Взуття=
*
ту=флі (pl)
череви=ки (pl)
чо=боти (pl)
кросівки (pl)
ке=ди (pl)
мокаси=ни (pl)
санда=лі (pl)
босоніжки (pl)
ка=пці (pl)
в’єтна=мки (pl)
сабо= (pl)
**
каблу=к/підбо=р
„шпи=лька” (coll.)
платфо=рма
ло=жка (для взуття=)
крем для взуття=
***
ботфо=рти (pl)
набо=йка
підо=шва
язи=к
у=стілка
за=дник
носо=к (sg) – носки= (pl)

Footwear

*** Ткани=ни (pl)
Яки=й склад ціє=ї ткани=ни?
Скільки тут баво=вни?
Ця ткани=на мне=ться?
збіга=ється?
линя=є?
Яка= ширина= ціє=ї ткани=ни?

Fabric
What is this fabric made of?
What is the percentage of cotton here?
Does this fabric wrinkle?
shrink?
fade?
What is the width of this fabric?

button
buttonhole, eye
press-button, snap-fastener
zipper
pocket
sleeve
cuff
collar
hood
suspenders
shoe lace(s)
buttonhook(s), clasper(s)
fastener, clasp
buckle
shoulder-strap

shoes
boots
high boots
running shoes
sneakers
mocassin(s)
sandals
(open-toe) sandals
slippers
thongs/flip flops
sabots
heel
stiletto heel
platform
shoehorn
shoe polish
jackboots, hessian boots
heel-tap
sole
tongue
inner sole, insole
back, counter
toecap
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Скільки тре=ба ткани=ни на костю=м?
Скільки ко=штує метр ціє=ї ткани=ни?
Да=йте 4 ме=три, будь ла=ска.

How much fabric would a suit take?
How much is one meter of this fabric?
Give me four meters, please.

джинс
баво=вна
льон
во=вна
трикота=ж
шовк
атла=с
парча=
си=тець (m)
синте=тика
ба=рхат
вельве=т
шкіра
дермати=н
замш
плащо=вка
флане=ль (f)
ху=тро
стретч
мере=живо
шифо=н

jean cloth, blue denim
cotton
flax
wool
jersey
silk
satin
brocade
chintz, printed cotton
synthetics
velvet
velveteen
leather
fake leather, leatherette
chamois, suede, shammy
waterproof fabric
flannel
fur
stretch
lace
chiffon

но=жиці (pl)
ни=тка
го=лка
шпи=лька
напе=рсток

scissors
thread
needle
pin
thimble

** Галантере=я
гамане=ць (m)
портмоне=
су=мка
су=мочка
портфе=ль (m)
рюкза=к
чемода=н
парасо=лька
носовичо=к

Haberdashery
purse
wallet
(hand)bag
purse, fancy-bag
brief case
backpack
suitcase
umbrella
handkerchief

*** Аксесуа=ри
годи=нник
каблу=чка
обру=чка
пе=рстень (m)
печа=тка
нами=сто
ланцю=г
ланцюжо=к
медальйо=н

Accessories/Jewelry
watch
ring
wedding ring
signet-ring
seal-ring
beads, necklace
chain
small chain
medallion
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куло=н
бро=шка
брасле=т
сере=жка
кліпса
брело=к
за=понка
рези=нка
шпи=лька

locket
brooch
bracelet
ear-ring
clips
trinket, charm
cuff link
hair band
hair-pin

зо=лото
срібло
пла=тіна
мельхіо=р
рубін
смара=гд
діама=нт
топа=з
амети=ст
янта=р
ага=т
опа=л
бірюза=
сердолік
авантюри=н
малахіт
кришта=ль (m)
гірськи=й кришта=ль (m)
дорогоцінний ка=мінь (m)/мета=л
напівдорогоцінний ка=мінь (m)

gold
silver
platinum
nickel silver
ruby
emerald
brilliant, diamond
topaz
amethyst
amber
agate
opal
turquoise
cornelian, sard
aventurine
malachite
crystal
rock crystal
precious stone/metal
semiprecious stone

Косме=тика/Парфуме=рія
*
дезодора=нт
парфу=ми
одеколо=н
пома=да
лак
крем
лосьйо=н
гребіне=ць (m)
щітка
бри=тва
ле=зо
**
туале=тна вода=
гель (m) для ду=шу
піна для ва=нни
сіль (f) для ва=нни
космети=чка
крем для обли=чия
для оче=й
для тіла

Cosmetics/Perfumery
deodorant
perfume
cologne
lipstick
nail polish/hair spray
cream
lotion
comb
brush
razor
blade
toilet water
shower gel
bath bubbles
bath salts
make-up bag
face cream
cream for eyes
body lotion
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для рук
для ніг
від засма=ги

***
крем/гель (m)/пінка для гоління
крем/гель (m)/лосьйо=н після гоління
лак для воло=сся
бальза=м для воло=сся
фа=рба для воло=сся
туш (f) для воло=сся
пінка для воло=сся
гель (m) для воло=сся
пінка/гель (m) для вмива=ння
космети=чне молочкo=
тона=льний крем
пу=дра
крем-пу=дра
губна= пома=да
оліве=ць (m) для оче=й
губ
брів
тіні (pl) для повік
туш (f) для вій
блиск
лак для нігтів
рідина= для зняття= ла=ку
пи=лочка
сонцезахисни=й крем
** Канцтова=ри
зо=шит
блокно=т
па=пка
файл
ру=чка
оліве=ць (m)
гу=мка
флома=стер
ма=ркер
лінійка
папір
ка=рточка
скріпка
кно=пка
кре=йда
пластилін
пе=нзлик
фа=рби (pl)
***
акваре=ль (f)
гуа=ш (f)

hand cream
foot cream
sunscreen
shaving cream/gel/foam
aftershave
hair spray
hair conditioner
hair-dye
hair color
styling foam
styling gel
washing foam/gel
cloudy cosmetics
toning cream (toner)
powder
cream powder
lipstick
eye liner
lip liner
eyebrow liner
eye shadow
mascara
glitter
nail polish, enamel
nail-polish remover
file, emery board
sunscreen
Stationery
notebook
notepad
folder
file
pen
pencil
eraser
magic marker
marker
ruler
paper
(flash) card
(paper-)clip
thumbtack
chalk, crayon
plasticine
brush
colors/paints
watercolor
gouache
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По=слуги
Буди=нок по=буту
Фотосало=н
О=птика
Пра=льня
Хімчи=стка
Ремо=нт
Ремо=нт взуття=
Ремо=нт годи=нників
Ремо=нт телевізорів
Ремо=нт електропри=ладів
Ательє= по поши=ву о=дягу
Ксе=рокс/ксерокопіюва=ння
Ламінува=ння

Services
Service Center
Photo Lab
Optician
Laundry
Dry Cleaner’s
Repair
Shoe Repair
Watch Repair
TV Repair
Electrical Appliance Repair
Clothes Sewing Atelier
Copy center
Lamination

Ви=віски
Відчи=нено/Зачи=нено
Час робо=ти: з 8.00 до 18.00
Пере=рва: з 14.00 до 15.00
Вихідни=й: Неділя
Саніта=рна годи=на: з... до ...
Саніта=рний день: Середа=
Перео=блік
Зни=жка
Розпро=даж
Рука=ми не чіпа=ти
Перевіря=йте зда=чу, не відхо=дячи від
ка=си.
Дя=куємо за поку=пку!

Signs
Open/Closed
Working hours: 8 p.m. to 6 p.m.
Closed for lunch: 2 p.m. to 3 p.m.
Closed: Sunday
Closed for cleaning: … to …
Closed for cleaning: Wednesday
Stock-taking
Discount
Sale
Don’t touch
Check the cash at the cashier.

Пра=льня
Мені тре=ба ви=прати біли=зну.
Мені тре=ба ви=прати
ці ре=чі.
ви=прасувати
Це не мої ре=чі.
Коли= бу=де гото=во?

Laundry
I need to have linen washed.
I need to have these things washed
ironed.
These things aren’t mine.
When will it be ready?

Хімчи=стка
Мені тре=ба почи=стити о=дяг.
ви=вести пля=му.
Мені тре=ба почи=стити ці ре=чі.
Мо=жна заши=ти тут?

Dry Cleaner’s
I need to have clothes cleaned.
stains removed.
I need to have these things cleaned.
Can I have this sewn?

Ремо=нт взуття=
Мені тре=ба відремонтува=ти взуття=.
Мені тре=ба но=ві набо=йки/підбо=ри.
Закле=йте ...
Заши=йте ...
Проши=йте ...

Shoe Repair
I need shoe repair.
I need new heel-taps/heels.
Glue …
Sew …
Stitch …

Ремо=нт годи=нників
Мені тре=ба відремонтува=ти годи=нник.
Поміня=йте батаре=йку, будь ла=ска.

Watch Repair
I need to have a watch repaired.
Change the battery, please.

Thanks for shopping!
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Ремо=нт
Мені тре=ба відремонтува=ти пра=ску/
парасо=льку.
Мені тре=ба замо=вити ключ.

Repair
I need to have an iron /an umbrella
repaired.
I want to have a key made.

Фотосало=н
Скільки ко=штує прояви=ти плівку/
надрукува=ти фотогра=фії?
Надруку=йте всі я=кісні ка=дри.
Коли= бу=дуть гото=ві фотогра=фії?

Photo Lab
How much does it cost to develop film/
to print pictures?
Print all the good pictures.
When will the pictures be ready?

плівка
кадр
фотогра=фія
ра=мка
фотоальбо=м (альбо=м для фотогра=фій)
9х13 (де=в’ять на трина=дцять)
10х15 (де=сять на п’ятна=дцять)
ма=това фотогра=фія
гля=нцева фотогра=фія
цифрове= фо=то

film
shot, take
picture
frame
photoalbum
9 cm by 13 cm
10 cm by 15 cm
mat picture
glossy picture, ferrotype
digital photo

Ательє=
Я хо=чу поши=ти костю=м.
Я хо=чу підкороти=ти штани=.
подо=вжити
спідни=цю.
Яки=й фасо=н ви хо=чете?
Я хо=чу літню су=кню.
Коли= примірка?
Коли= бу=де гото=во?
Коли= мо=жна бу=де забра=ти?

Clothes Sewing Atelier
I want to have a suit made.
I want to have these pants shortened.
this skirt
lengthened.
What cut do you want?
I want a summer dress.
When is the fitting?
When will it be ready?
When can I take it?

О=птика
У ме=не розби=лися окуля=ри.
злама=лися
Мо=жна їх пола=годити?
Я хо=чу замо=вити лінзи.
опра=ву.

Optician
I broke my glasses.

окуля=ри (pl)
опра=ва
лінзи (pl)

glasses
rims/frames
lenses

Ксерокопіюва=ння
Скільки ко=штує ко=пія

А4?
А3?
А5?
Зробіть п’ять ко=пій, будь ла=ска.
Ви мо=жете збільшити форма=т?
зме=ншити

Copy center
How much is a copy size A4?
A3?
A5?
Make 5 copies, please.
Can you enlarge?
reduce?

форма=т

size

Can they be fixed?
I want to order lenses.
rims/frames
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ко=пія
однобічна ко=пія
двобічна ко=пія
*
вели=кий
мале=нький
стари=й
нови=й
те=плий
легки=й
га=рний
елега=нтний
(не)мо=дний
офіційний
**
чоловічий
жіно=чий
дитя=чий
літній
зимо=вий
осінній
весня=ний
старомо=дний
наря=дний
вечірній
ділови=й
тісни=й, вузьки=й
вільний, широ=кий
пом’я=тий
(не)терміно=вий
***
я=кісний/нея=кісний
святко=вий
повсякде=нний
кру=глий
квадра=тний
трику=тний
прямоку=тний
ова=льний
джи=нсовий
лля=ний
баво=вняний
вовняни=й
шо=вковий
шкіряни=й
трикота=жний
атла=сний
си=тцевий
ба=рхатний
вельве=товий
за=мшевий
хутряни=й

copy
one-side copy
double-side copy
big
small
old
new
warm
light
nice
elegant
(un)fashionable
formal
men’s
women’s
children’s
summer
winter
autumn
spring
old-fashioned
fancy
evening
business-like
tight
loose
wrinkled
(not) urgent
of good quality/of bad quality
festive
casual
round
square
triangular
rectangular
oval
jean
linen
cotton
woolen
silk
leather
knitted, crocheted
satin
chintz
velvet
velveteen
shammy
fur
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стре=тчевий
мере=живний
прозо=рий

stretch
lacy
transparent, see-through

Ко=лір та відтінок
*
світлий
те=мний
білий
чо=рний
сірий
кори=чневий
черво=ний
роже=вий
жо=втий
ора=нжевий
зеле=ний
блаки=тний
си=ній
фіоле=товий
**
бе=жевий
ка=вовий
кре=мовий
сала=товий
бордо=вий
срібля=стий
золоти=стий
яскра=вий
тьмя=ний
одното=нний
кольоро=вий
безба=рвний
багатокольоро=вий
***
бірюзо=вий
ліло=вий
оли=вковий
мали=новий
вишне=вий
чорно-білий
темно-жо=втий
світло-зеле=ний
блиску=чий
смуга=стий
у клітку/карта=тий
у горо=х

Color and Tint
light
dark
white
black
gray
brown
red
pink
yellow
orange
green
light-blue
blue
violet
beige
coffee-coloured
cream-coloured
light-green
vinous
silvery
goldish
bright
dim, dull
single-colored
colored
colorless
multi-colored
turquoise
lilac, violet
olive-green
crimson
cherry-coloured
black-and-white
dark-yellow
light-green
sparkling
striped
checked
spotted/polka dot

*
to buy
купува=ти (I, Imp.)/купи=ти (II, Perf.)
пока=зувати (I, Imp.)/показа=ти (I,Perf.) to show
замовля=ти (I,Imp.)/замо=вити (II,Perf.) to order
**
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міряти (I, Imp.)/поміряти (I, Perf.)
бра=ти (I, Imp.)/взя=ти (I, Perf.)
плати=ти (II, Imp.)/заплати=ти (II, Perf.)
носи=ти (II, Imp.)
надяга=ти (I, Imp.)/надягти= (I, Perf.)
лама=ти (I, Imp.)/злама=ти (I, Perf.)
***
шука=ти (I, Imp.)/знайти= (I, Perf.)
вибира=ти (I, Imp.)/ви=брати (I, Perf.)
забира=ти (I, Imp.)/забра=ти (I, Perf.)
поверта=ти (I, Imp.)/поверну=ти (I,
Perf.)
пра=ти (I, Imp.)/ви=прати (I, Perf.)
прасува=ти (I, Imp.)/ви=прасувати (I,
Perf.)
м'я=ти (I, Imp.)/пом'я=ти (I, Perf.)
чи=стити (II, Imp.)/почи=стити (II, Perf.)
ремонтува=ти (I, Imp.)/
відремонтува=ти (I, Perf.)
міня=ти (I, Imp.)/поміня=ти (I, Perf.)
виво=дити (II, Imp.)/ви=вести (I, Perf.)
ши=ти (I, Imp.)/поши=ти, заши=ти (I,
Perf.)
проявля=ти (I, Imp.)/прояви=ти (II,
Perf.)
друкува=ти (I, Imp.)/надрукува=ти (I,
Perf.)
підкоро=чувати (I, Imp.)/
підкороти=ти (II, Perf.)
подо=вжувати (I, Imp.)/подо=вжити(II,
Perf.)
розбива=ти (I, Imp.)/розби=ти (I, Perf.)
збільшувати (I, Imp.)/збільшити (II,
Perf.)
зме=ншувати (I, Imp.)/зме=ншити (II,
Perf.)
ламінува=ти (I, Imp.)/заламінува=ти (I,
Perf.)

to try on
to take
to pay
to wear
to put on
to break
to look for/to find
to choose
to take away
to return
to wash (clothes)
to iron
to wrinkle
to clean
to repair
to change
to remove (stain)
to sew
to develop (film)
to print
to shorten
to lengthen
to break
to enlarge
to miniaturize
to laminate
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You have probably noticed that Ukrainians dress up a lot. Ukrainian
shops are filled with clothes from all over the world, which makes it
necessary for us to know about sizes.

Ро=зміри/Sizes
Жінки=
Блу=зки та трикота=ж
Великобрита=нія

32

34

36

38

40

42

Німе=ччина

40

42

44

46

48

50

Іспа=нія

12

14

16

18

20

22

Іта=лія

38

40

42

44

46

48

Росія

46

48

50

52

54

56

США

32

34

36

38

40

42

Фра=нція

38

40

42

44

46

48

Швейца=рія

38

40

42

44

46

48

Су=кні та костю=ми
Великобрита=нія

30

32

34

36

38

40

Німе=ччина

40

42

44

46

48

50

Іспа=нія

30

32

34

36

38

40

Іта=лія

40

42

44

46

48

50

Росія

46

48

50

52

54

56

США

6

10

12

14

16

18

S

M

M

L

L

XL

Фра=нція

38

40

42

44

46

48

Швейца=рія

36

38

40

42

44

46

Панчо=хи
Великобрита=нія

8

8,5

9

9,5

10

10,5

Німе=ччина

8

8,5

9

9,5

10

10,5

Іспа=нія

6

6,5

7

7,5

8

8,5

Іта=лія

8

8,5

9

9,5

10

10,5

Росія

8

8,5

9

9,5

10

10,5

США

0

1

2

3

4

5

Фра=нція

8

8,5

9

9,5

10

10,5

7

7,5

Взуття=
Великобрита=нія

4,5

5

5,5

6

6,5

Німе=ччина

38/39

39/40

40/41

Іспа=нія

4,5

5

5,5

Іта=лія

38/39

39/40

40/41

Росія

34

35

36

36,5

37

38

39

США

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

Фра=нція

37

38,5

39

39,5

40

40,5

41

Швейца=рія

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

41/42 42/43 43/44 44/45
6

6,5

7

7,5

41/42 42/43 43/44 44/45
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Чоловіки=
Соро=чки
Великобрита=нія

14

14,5

15

15,5

16

16,5

Німе=ччина

36

37

38

39

40

41,5

Іспа=нія

14

14,5

15

15,5

16

16,5

Іта=лія

36

37

38

39

40

41,5

Росія

36

37

38

39

41

42

США

14

14,5

15

15,5

16

16,5

S

S

M

M

L

L

Фра=нція

36

37

38

39

40

41,5

Швейца=рія

14

14,5

15

15,5

16

16,5

Трикота=ж
Великобрита=нія

34

36/38

40

42/44

Німе=ччина

36/38

39

40/41

42/44

Іспа=нія

36/38

39

40/41

42/44

Іта=лія

44

46/48

50

52/54

Росія

46

48/50

52

54/56

США

S

M

L

XL

Фра=нція

44

46/48

50

52/54

Швейца=рія

44

46/48

50

52/54

Костю=ми та піджаки=
Великобрита=нія

36

38

40

42

44

46

Німе=ччина

36

38

40

42

44

46

Іспа=нія

36

38

40

42

44

46

Іта=лія

46

48

50

52

54

56

Росія

46

48

50

52

54

56

США

36

38

40

42

44

46

Фра=нція

46

48

50

52

54

56

Швейца=рія

36

38

40

42

44

46

Череви=ки
Великобрита=нія

7/7,5

8/8,5

9/9,5

10/10,5 11/11,5 11/11,5

Німе=ччина

7/7,5

8/8,5

9/9,5

10/10,5 11/11,5 11/11,5

Іта=лія

40

41

42

43

44

44

Росія

38/39

41/42

43

44/45

46

46

США

7/7,5

8/8,5

9/9,5

10/10,5 11/11,5 11/11,5

Фра=нція

7/7,5

8/8,5

9/9,5

10/10,5 11/11,5 11/11,5

Швейца=рія

40

41

42

43
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Спро=буйте свої си=ли!/Just try it!
Лекси=чні впра=ви /Vocabulary exercises
1. Name the pictures.
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2.

Describe the clothes and footwear you need in different weather.

WEATHER

CLOTHES

FOOTWEAR

3. Choose the types of fabric that can be used for the clothing items.
Джинс, баво=вна, льон, во=вна, трикота=ж, шовк, атла=с, парча=, си=тець, шифо=н,
синте=тика, ба=рхат, вельве=т, шкіра, дермати=н, за=мш, ху=тро, стретч, мере=живо.
літня су=кня ___________________________________________________
осіння ку=ртка _________________________________________________
зимо=ве пальто= _________________________________________________
ділови=й костю=м ________________________________________________
наря=дна блу=зка ________________________________________________
вечірня су=кня _________________________________________________
спорти=вні штани= _______________________________________________
елега=нтна соро=чка ____________________________________________________
мо=дна спідни=ця ________________________________________________
старомо=дна жиле=тка ____________________________________________
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4. Find 50 words from the chapter in the grid across and down.
п
о
р
т
ф
е
л
ь
н
о
с
о
в
и
ч
о
к
и
м
с

ш ц
п г
и а
л п
ь м
к и
а т
п п
а е
р р
ф с
у т
м е
и н
х ь
п к
р р
у е
і м
ф к

п
а
р
а
с
о
л
ь
к
а
т
ь
б
п
д
с
п
л
д
о

и л о
м а н
ю к з
п і р
ж д й
є і ц
к а г
а м о
б а д
л н и
у т н
ч д н
к ю и
а п к
е з о
е р е
у д р
а н ц
л о л
с м е

ч к а с з о ш и
е ц ь у ф а р б
а к е м к р е й
р у н к ш щ а г
у л г а л е з о
б о о д е к о л
і н о п а л ї п
н б р е л о к о
б р и т в а ф м
н а м и с т о а
у с т о п а з д
п л а т и н а а
к е з о л о т о
а т ф с р і б л
д о р а н т е к
ж к и р у ч к а
а о л і в е ц ь
ю ж о к т і н і
і н і й к а г е
т и ч к а б л и

т
и
д
а
л
о
с
ь
й
о
н
б
л
о
к
н
о
т
л
с

з
х
а
т
х
н
г
р
е
б
і
н
е
ц
ь
т
у
ш
ь
к

5. Find antonyms for the adjectives.
вели=ки=й
стари=й
те=плий
мо=дний
офіційний
чоловічий
літній
весня=ний
наря=дний
вечірній
тісни=й
святко=вий
прозо=рий
я=кісний
терміно=вий
повсякде=нний
ділови=й
вільний
елега=нтний
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6. Underline the correct translation.
1) red

си=ній
черво=ний
білий

11) blue

си=ній
блаки=тний
ора=нжевий

2) black

жо=втий
білий
чо=рний

12) violet

зеле=ний
фіоле=товий
білий

3) gray

сірий
зеле=ний
роже=вий

13) beige

ка=вовий
кре=мовий
бе=жевий

4) brown

ора=нжевий
кори=чневий
си=ній

14) light-green

зеле=ний
сала=товий
оли=вковий

5) red

бе=жевий
фіоле=товий
черво=ний

15) vinous

мали=новий
вишне=вий
бордо=вий

6) pink

роже=вий
блаки=тний
ка=вовий

16) silvery

блиску=чий
срібля=стий
золоти=стий

7) yellow

оли=вковий
жо=втий
сірий

17) goldish

золоти=стий
яскра=вий
різнокольоро=вий

чо=рний
мали=новий
ора=нжевий

18) olive-green

світло-зеле=ний
оли=вковий
темно-зеле=ний

19) crimson

вишне=вий
фіоле=товий
мали=новий

20) sparkling

блиску=чий
золоти=стий
срібля=стий

8) orange

9) green

зеле=ний
сала=товий
оли=вковий

си=ній
10) light-blue бірюзо=вий
блаки=тний
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7. Match the services with the phrases used there.
Фотосало=н

Я хочу= підкороти=ти штани=.
У ме=не розби=лися окуля=ри.

Пра=льня

Надруку=йте всі я=кісні фотогра=фії.
Це не мої ре=чі.
Зробіть де=сять ко=пій.

Хімчи=стка
Мені тре=ба нові набо=йки.
У ме=не злама=вся телевізор.
Ремо=нт взуття=
Закле=йте носо=к.
Мені тре=ба ви=прати ре=чі..
Ремо=нт
годи=нників

Поміня=йте батаре=йку.
Ви мо=жете збільшити форма=т?

О=птика

Я хо=чу замо=вити лінзи.
Мені тре=ба ви=вести пля=му.

Ремо=нт
Електропри=ладів

У ме=не не працю=є музи=чний центр.
Я хо=чу замо=вити ключ.

Ательє=

Коли= примірка?
Скільки ко=штує прояви=ти плівку?

Ксерокопіюва=ння

Мені тре=ба почи=стити о=дяг.
Мені тре=ба відремонтува=ти годи=нник.

Ремо=нт

Мені тре=ба відремонтува=ти парасо=льку.
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8. Match the Ukrainian verbs with their English equivalents.
ко=штувати
купува=ти /купи=ти
пока=зувати /показа=ти
замовля=ти /замо=вити
міряти /поміряти
бра=ти /взя=ти
плати=ти /заплати=ти
носи=ти
надяга=ти /надягти=
лама=ти /злама=ти
шука=ти /знайти=
вибира=ти /ви=брати
забира=ти /забра=ти
поверта=ти /поверну=ти
пра=ти /ви=прати
прасува=ти /ви=прасувати
м’я=ти /пом’я=ти
чи=стити /почи=стити
ремонтува=ти /відремонтува=ти
міня=ти /поміня=ти
виво=дити /ви=вести
ши=ти /поши=ти, заши=ти
проявля=ти /прояви=ти
друкува=ти /надрукува=ти
підкоро=чувати /підкороти=ти
подо=вжувати /подо=вжити
розбива=ти /розби=ти
збільшувати /збільшити
зме=ншувати /зме=ншити
ламінува=ти /заламінува=ти

to laminate
to wrinkle
to clean
to repair
to lengthen
to break
to enlarge
to reduce
to print
to shorten
to buy
to show
to order
to wash (clothes)
to put on
to return
to change
to try on
to take
to pay
to wear
to iron
to break
to look for/to find
to choose
to take away
to remove (stain)
to sew
to develop (film)
to cost

9. Odd one out.
Model: Су=кня, пальто=, штани=, стиль, соро=чка. (All the rest are clothing items.)
а) О=дяг, взуття=, спорттова=ри, косме=тика, мо=да.
б) Спідни=ця, ту=флі, футбо=лка, светр, ку=ртка.
в) Ма=йка, труси=, гу=дзик, купа=льник, піжа=ма.
г) Шкарпе=тки, колго=тки, го=льфи, ка=птур, ге=три.
ґ) Сабо=, кно=пка, гу=дзик, шнуро=к, пря=жка.
д) Чо=боти, ботфо=рти, кросівки, ка=пці, платфо=рма.
е) Шкіра, джинс, но=жиці, ху=тро, баво=вна.
є) Парасо=лька, валіза, гамане=ць, годи=нник, су=мка.
ж) Каблу=чка=, парфу=ми, сере=жки, куло=н, брасле=т.
з) Зо=лото, рубін, діама=нт, бірюза=, янта=р.
и) Зо=лото, мельхіо=р, срібло, пла=тина, кришта=ль.
і) Дезодора=нт, крем, зо=шит, гель для душу, пу=дра.
ї) Ру=чка, оліве=ць, папір, лак, пластилін.
й) Фотосало=н, хімчи=стка, пере=рва, пра=льня, ремо=нт.
к) Відчи=нено, пля=ма, перео=блік, зни=жка, розпро=даж.
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л)
м)
н)
о)
п)

О=птика, плівка, кадр, ра=мка, фотоальбо=м.
Елега=нтний, мо=дний, ділови=й, наря=дний, білий.
Черво=ний, жо=втий, бордо=вий, чоловічий, оли=вковий.
Купува=ти, шука=ти, о=дяг, вибира=ти, плати=ти.
Джи=нси, взуття=, светр, аксесуа=ри, парфуме=рія.

10. Make your own list of cognates from the chapter.
Model: Стиль, сувенір, косме=тика, костю=м, санда=лі, .....
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Let’s Review Adjectives.
* How to Emphasize Something 1
Га=рний костю=м!
Га=рна ку=ртка!
Га=рне пальто=!
Га=рні череви=ки!

Nice suit!
Nice jacket!
Nice coat!
Nice shoes!

To emphasize something use Adjective at the beginning of the sentence in agreement
with the noun they modify. Do you remember that Ukrainian Adjectives agree in
gender, number and case with the nouns they modify, and answer the questions яки=й?
(m), яка=? (f), яке=? (n), які? (pl) (what kind? which?)? The plural form is the same for all
genders.

** How to Emphasize Something 2.
Adjectives. Relative Pronouns
Яки=й га=рний костю=м!
Яка= га=рна блу=зка !
Яке= га=рне пальто=!
Які га=рні череви=ки!

What a fancy suit!
What a nice blouse!
What a nice coat!
What nice shoes!

To emphasize something use pronouns яки=й (m), яка= (f), яке= (n), які (pl) at the
beginning of the sentence in agreement with the Adjective and the Noun they modify.
* 11. Make up compliments using emphasizing words яки=й (m), яка= (f), яке= (sg), які
(pl).
Model: Яки=й краси=вий шарф!
Яка= елега=нтна су=кня!
Words to use: соро=чка, шу=ба, пальто=, ку=ртка, череви=ки, босоніжки, су=кня,
су=мка, окуля=ри, шо=рти.

*** Adjective. Case’s Endings
* 12. Using the adjectives given below fill in the blank, mathing the adjective and

the noun in the corresponding gender. Ask a question to the adjective.
Model: Святко=ва су=кня – Яка= су=кня? (f)
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Adjective
m

f
святко=ва

n

Noun

pl

су=кня
костю=м
спідни=ця
джи=нси
фотоапара=т
кросівки
біли=зна
пальто=

Words to use: елега=нтний, зручни=й, до=вгий, блаки=тний, повсякде=нний,
дороги=й, білий, те=мний, світлий.
Memorize the Nouns that have Plural Form Only:
English
glasses
pants
shorts
jeans
perfume
scissors

Ukrainian
окуля=ри
штани=
шо=рти
джи=нси
парфу=ми
но=жиці

a) Make up phrases, adding an adjective to a given noun.
Model: окуля=ри – нові окуляри=
b) Make up sentences with the phrases you’ve just made.
Model: нові окуля=ри – Я купи=ла нові окуляри=.
Words to use: парфу=ми, терези=, штани=, джи=нси, шо=рти, мю=слі, гро=ші.

*** Adjective.
The Genitive Case. The Accusative Case
** 13. Ask and answer the questions using the model, underline endings of the

Adjectives.
а) Model: - У вас є кори=чнева ша=пка? (Nom sg)
- Ні, у ме=не нема=є кори=чневої ша=пки. (Gen sg)
Words to use: нове= пальто=, чо=рна ку=ртка, си=ній костю=м, черво=на крава=тка,
зеле=на блу=зка, біла футбо=лка, блаки=тна су=кня, жо=вта
соро=чка.
b) Model: - У вас є си=ні джи=нси.
- Ні у нас нема=є си=ніх джи=нсів?
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Words to use: те=плі ре=чі, кори=чневі джи=нси, те=мні окуля=ри, чо=рні
чо=боти, літні су=кні, шерстяні шкарпе=тки, нові спідни=ці.
** 14. Translate into Ukrainian, write down the phrases, underline endings of the

adjectives.
Evening dress, dark-blue suit, big raincoat, modern tie, expensive suit coat,
new hat, light-blue skirts, old shoes, funny dressing gown, good news.
*** 15. Complete the sentences with the adjective and noun in the Accusative

Case.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Я хо=чу купи=ти (warm blue hat).
Моя= сестра= купи=ла (nice summer dress).
Мені потрібно купи=ти (comfortable leather shoes).
Покажіть, будь ла=ска, (black long coat).
Джон купи=в (nice woolen sweater).
Я хо=чу поміряти (long green skirt).
Я не люблю= носи=ти (long coat).

The Verb дава=ти/да=ти (to give).
The Verb дава=ти. Imperfective
Я даю= тобі касе=ту.

I am giving you a tape.

After verbs дава=ти/да=ти Dative Case of the Personal Pronoun in the meaning of
indirect object is used. Example: Я даю= тобі фотоапара=т. Dat. The Past and Future
Tenses of the verb дава=ти are formed according to the general rule.
Let’s Conjugate the Verb дава=ти

in the Present Tense
Pronoun Nom.
я
ти
він/вона=
ми
ви
вони=

Verb
даю=
дає=ш
дає=
дає=мо
дає=те
даю=ть

* 16. Insert necessary form of the verb дава=ти. Read and translate the sentences.
1. Я _______ тобі касе=ту на два дні.
2. Ти _______ нам магнітофо=н?
3. Він _______ їм гро=ші?
4. Вона= _______ йому= те=плі ре=чі в поїздку.
5. Вони= завжди= _______ нам необхідні ре=чі.
The Past Tense
Gender
m
f
pl

Verb
дава=в
дава=ла
дава=ли

US Peace Corps Ukraine: Language Manual in Ukrainian

30

Topic 8. Shopping
Future Tense
Verb to be
бу=ду
бу=деш
бу=де
бу=демо
бу=дете
бу=дуть

Pronoun
я
ти
він/вона=
ми
ви
вони=

Verb

дава=ти

The Verb да=ти. Perfective
The Past Tense
Gender
m
f
pl

Verb
дав
дала=
дали=

Future Tense
Pronoun
я
ти
він/вона=
ми
ви
вони=

Verb
дам
даси=ш
да=сть
дамо=
дасте=
даду=ть

After verbs дава=ти/да=ти Accusative Сase of the Noun is used.
Example: Я дам тобі кни=гу. Acc.
* 17. Use the verb да=ти in the Past Tense forms.
1. Ба=тько ----- си=ну велосипе=д.
2. Сестра= ------------- мені ру=чку.
3. Ми ----------- вам реце=пт торта=.
4. Окса=на -------------- мені га=рну пора=ду.
5. Ви -------- докуме=нти дире=ктору
6. Мої дру=зі -------- мені відеокасе=ту.
7. Я --------------- студе=нтам ка=рту Аме=рики.
8. Мій учи=тель ------ мені га=рну кни=гу.
* 18. Use the verb да=ти in the Future Tense.
1. Вони= сказа=ли, що __________ нам листа=.
2. Ви _________ нам касе=ту?
3. Я ________ тобі мій словни=к.
4. Дире=ктор _________ вам рекоменда=цію.
5. Джон _________ мені цю кни=гу.
6. Ми __________ вам ро=зклад уро=ків.
7. Секрета=р дире=ктора _________ вам його= телефо=н.
8. Ви _________ мені ваш бізнес-план?
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Memorize the Imperative Form of the Verbs дава=ти/да=ти
Infinitive
дава=ти
да=ти

Imperative sg.

Imperative pl.

дава=й
дай

дава=йте
да=йте

* 19. Make up phrases, using the words below, remember to use both noun and

adjective in the Accusative Case.
Model: Да=йте, будь ла=ска, си=ню блу=зку.
Words to use: білий светр, те=мна соро=чка, чо=рне пальто=, кори=чневі
череви=ки, зеле=ний шарф, шерстяна= ша=пка, блаки=тна су=кня,
різнокольоро=ві рукави=ці.

The Verb дарува=ти/подарува=ти (to present)
Я дару=ю тобі касе=ту.

I am presenting you a tape.

After verbs дарува=ти/подарува=ти the Accusative Case of Nouns is used as direct
Object. The Personal Pronoun in the meaning to whom? is used in the Dative Case.
** 20. Say to whom and what present you can give.
Model: др=угу – крава=тка. Дру=гу мо=жна подарувати краватку.
1. дру=гу/подру=зі
годи=нник
2. бра=ту/сестрі
компю=тер
3. дідусе=ві/бабу=сі
квито=к на Кана=рськи острови=
4. коха=ному/
но=вий автомобіль
коха=ній
ля=льку Ба=рбі
*** 21. Say what birthday present you will give your friend and why.
Model: Я подарую= дру=гу но=ву кни=гу, тому= що він лю=бить чита=ти.
подру=га
чоловік
ма=ма
дружина=
син
дочка=
брат

парфуми=
касе=ти
троя=нди
вечірню су=кню
магнітофо=н
цуке=рки
фа=рби

я зна=ю ії смаки=
лю=бить му=зику
лю=бить квіти
лю=бить ходи=ти в теа=тр
лю=бить слу=хати му=зику
лю=бить соло=дке
лю=бить малюва=ти

*** 22. Say what you would like to receive as a birthday present.
Model: Я хо=чу, щоб мені подарува=ли…… (Асс.)
Words to use: шарф, фотоапара=т, (відео)магнітофо=н, карти=на, су=мка,
блу=зка, маши=на, цуке=рки, квіти.
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Let’s ReviewVerbs that Require the Accusative Case
Imperfertive
aspect
люби=ти
хотіти
купува=ти
пока=зувати
дава=ти
міряти
надяга=ти
шука=ти
носи=ти

Perfective
aspect
полюби=ти
захотіти
купи=ти
показа=ти
да=ти
поміряти
одягну=ти
знайти=
—

* 23. Use nouns in brackets in correct from. Read and translate sentences.
1. Я хо=чу (нове= пальто=).
2. Я люблю= (суча=сні ре=чі).
3. Вчо=ра я купи=ла (краси=ва су=мка).
4. Я не люблю= носи=ти (світлі крава=тки).
5. Покажіть мені, будь ла=ска, (блаки=тна соро=чка).
6. Да=йте мені, будь ла=ска, (те=пла ша=пка).
7. Я шука=ю (шерстяни=й све=тр).
8. Він хо=че поміряти (зеле=ні шо=рти).
9. Одягни=, будь ла=ска, (те=пла ку=ртка).
10. Ми не бу=демо купува=ти (дорогі череви=ки).
** 24. Read and translate the text. Choose the correct verb from the Aspect

pair in the brackets.
Я люблю= носи=ти зручні ре=чі. Я не люблю= (купува=ти – купи=ти)
лако=вані череви=ки, натура=льні шу=би і шкіряні ку=ртки. За=раз я на база=рі. Я
(шука=ти-знайти=) те=пле пальто=. Ось непога=не пальто=. Я хо=чу (мірятипоміряти) його==. Продаве=ць (пока=зувати-показа=ти) пальто=. Я (мірятипоміряти) його=. Це мій ро=змір. Мені подо=бається це пальто=. Я (бра=ти-взя=ти)
його=.

How to say “I need” 1.
Modal words потрібен (m), потрібна (f), потрібне (n), потрібні (pl)
Мені потрібен светр (m).
Мені потрібна ку=ртка (f).
Мені потрібне пальто= (n).
Мені потрібні санда=лі (pl).

I need a sweater.
I need a jacket.
I need a coat.
I need sandals.

Modal words потрібен (m), потрібна (f), потрібне (n), потрібн (pl) (need) express
necessity. These words are the short-form adjective потрібний/necessary. After these
modal words the Nominative Сase of the Noun is used.
* 25. Insert modal words потрібен (m), потрібна (f), потрібне (n), потрібні (pl).

According to the gender of noun.
1. Мені _________ те=плий шарф.
2. Йому= _________ но=ва ку=ртка.
3. Тобі _________ елега=нтна су=кня.
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4. Нам _________ велосипе=д.
5. Йому= _________ чо=рні череви=ки.
6. Вам _________ парасо=лька?
** 26. Complete the sentences, using the words below.
1. Мені потрібен _________ .
2. Йому= потрібне _________ .
3. Їй потрібні _________ .
4. Нам потрібна _________ .
5. Їм потрібні _________ .
6. Вам потрібна _________ .
Words to use: но=ва парасо=лька, те=пла ко=вдра, зручні череви=ки, відеока=мера,
гро=ші, годи=нник.
The Past and the Future Tenses of the modal words потрібен (m), потрібна (f),
потрібно (n), потрібні (pl) are formed with the verb бу=ти (to be) in appropriate form.
** The Past Tense
Pronoun
Dat.
мені
тобі
йому=
їй
нам
вам
їм

Modal word

Verb

Noun

потрібен

був

костю=м (m)

потрібна

була=

плівка (f)

потрібно

було=

пальто= (n)

потрібні

були=

череви=ки (pl)

** 27. Read and translate the sentences. Transform them in the Past Tense.
Model: Мені потрібен фотоапара=т. (вчора=) –
Вчора= мені потрібен був фотоапара=т.
1. Їй потрібна краси=ва су=мка. (в неділю).
2. Йому= потрібна крава=тка. (вчо=ра).
3. Їм потрібні те=плі ку=ртки. (на канікулах).
4. Мені потрібен пра=льний порошо=к. (в субо=ту).
5. Нам потрібна відеока=мера. (в вихідні).
6. Їй потрібна вечірня су=кня. (в неділю вве=чері).
7. Мені потрібна но=ва плівка (вчо=ра).
8. Тобі не потрібен комп’ю=тер (позавчо=ра).
** The Future Tense
Pronoun
Dat.
мені
тобі
йому=
їй
нам
вам
їм

Modal word

Verb

потрібен (m)
потрібна (f)

костю=м (m)
бу=де (sg)

потрібно (n)
потрібні (pl)

Noun

плівка (f)
пальто= (n)

бу=дуть (pl)

череви=ки (pl)
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** 28. Read and translate the sentences. Transform them in the Future Tense.
Model: Мені потрібен блокно=т. (за=втра).
За=втра мені потрібен бу=де блокно=т.
1. Мені потрібна тепла ша=пка. (взи=мку).
2. Йому= потрібна парасо=лька. (за=втра).
3. Тобі потрібні окуля=ри. (на мо=ре).
4. Їй потрібна но=ва ку=ртка. (навесні).
5. Нам потрібна валіза (ско=ро).
6. Вам потрібен фотоапара=т (в неділю)?
7. Їм потрібні те=плі рукави=ці (взи=мку)?

How to say “I need” 2.
Modal word тре=ба
Мені тре=ба ша=пку.
Тобі тре=ба купи=ти шарф.

I need a hat.
You need to buy a scarf.

To express necessity the modal words тре=ба/потрібно are used also. To express
necessity use one of the two patterns:
Pronoun Dat. + тре=ба/потрібно + Noun Acc + Acc
Pronoun Dat. + тре=ба/потрібно + Verb Infinitive
** 29. Choose appropriate modal words from the given below. Define Case of the

noun.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Мені _________ но=вий зо=шит.
Вам ________ нова= ру=чка?
Йому= ________ зи=мню ку=ртку?
Їй ________ до=вгу спідни=цю.
Їм ________ літній о=дяг.
Тобі ________ фотоапара=т?
Нам ________ зручне= взуття=.
Мені ________ різнокольоро=ва ко=вдра.

Words to use: тре=ба, потрібен, потрібна, потрібні.

How to Point to a Person or Thing.
* Demonstrative Pronouns це (this/these)
- What is this?
- Що це?
- Це шарф. Це ша=пка. - This is a scarf (m). This is a hat (f).
In the questions and answers to the questions хто це? (Who is this) and що це? (What is
this) the pronoun це is used. The pronoun це points to any person or thing. It does not
change according to the gender or number in this meaning.
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* 30. Ask the questions хто це? що це? Write down sentences into two

columns according to the model:
Хто це?
Це дире=ктор

Що це?
це чек

Words to use: продаве=ць, покупе=ць, ру=чка, па=пка, оліве=ць, зо=шит,
ме=неджер, ма=йстер, парфу=ми.

* Demonstrative Pronouns
цей (m), ця (f), це (n), ці (pl) (this/these)
The Nominative Case
I like this scarf.
Мені подо=бається цей ша=рф.
Мені подо=бається ця су=кня.
I like this dress.
Мені подо=баються ці чо=боти=.
I like these boots.
When answering the questions яки=й? (m), яка=? (f), яке=? (n), які? (pl) (what kind of?),
the Demonstrative Pronouns цей (m), ця (f), це (n), ці (pl), which define the object,
agree with the noun they modify in gender, number and case are used.
Gender/
number
m
f
n
pl

Pronoun

Noun

цей
ця
це
ці

шарф
ша=пка
пальто=
чо=боти

Question
Яки=й шарф?
Яка= ша=пка?
Яке= пальто=?
Які чо=боти?

* 31. Match pronouns, adjectives and nouns agreeing them in number and

gender.
ця
цей
ці
це

краси=вий
блаки=тна
суча=сне
зручні

піджа=к
спідни=ця
пальто=
чо=боти

** 32. Insert the necessary form of the Demonstrative Pronoun.
1. Мені подо=бається _______ піджа=к.
2. Йому= потрібні ________ те=плі шкарпе=тки.
3. У ме=не є ________ ша=рф.
4. Мені подо=баються ________ різнокольоро=ві рукави=ці.
5. Тобі потрібен ________ білий оліве=ць?
6. Їм не потрібні ________ вели=кі ли=жі.
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** Declination of Demonstrative Pronouns
цей (m), ця (f), це (n), ці (pl) (this/these)
Case
Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Instr.
Loc.

m
цей
цьо=го
цьо=му
цьо=го (anim.)/
цей (inanim.)
(з) цим
(на) цьо=му

f

n

ця
цієї
цій

це
цьо=го
цьо=му

цю

це

(з) ціє=ю
(на) цій

(з) цим
(на) цьо=му

pl
ці
цих
цим
цих (anim.)
ці (inanim.)
(з) ци=ми
(на) цих

** 33. Use the pronouns цей (m), ця (f), це (n), ці (pl) (this/these) in the proper

form.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Мені подо=бається (ця си=ня ша=пка).
Вона= хо=че купи=ти (цей суча=сний шарф).
Мо=жна поміряти (ця біла соро=чка)?
Покажіть, будь ла=ска, (цей чо=рний костю=м).
Да=йте, будь ла=ска, (ця шо=вкова су=кня).
Візьміть, будь ла=ска, (цей те=плий светр).

** Demonstrative Pronouns
той (m), та (f), те (n), ті (pl) (that/those)
Мені подо=бається той шарф.
Мені подо=бається та ша=пка.
Мені подо=бається те пальто=.
Мені подо=баються ті чо=боти.

I like that scarf.
I like that hat.
I like that coat.
I like those boots.

Demonstrative Pronouns той (m), та (f), те (n), ті (pl) (that/those) agree in gender and
number with the noun they modify. They are declined too. The pattern of declension of
the demonstrative pronoun той (m),та (f), те (n), ті (pl) is the same as pattern of the
pronoun цей (m), ця (f), це (n), ці (pl).
Case
Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Instr.
Loc.

m
той
то=го
то=му
то=го (anim.)
той (inanim.)
(з) тим
(на) то=му

f

n

та
тої
тій

те
то=го
то=му

ту

те

(з) тіє=ю
(на) тій

(з) тим
(на) то=му

pl
ті
тих
тим
тих (anim.)
ті (inanim.)
(з) ти=ми
(на) тих

** 34. Use the Demonstrative Pronoun той (m), та (f), те (n), ті (pl).
1. Мені подо=бається ________ крава=тка.
2. Йому= потрібні ________ си=ні штани=.
3. У ме=не є ________ піджа=к.
4. Мені подо=баються ________ вели=кі гу=дзики.
5. Тобі потрібен ________ зеле=ний ма=ркер?
6. Вам потрібні ________ чо=рні чо=боти?
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** 35. Insert the Pronoun that/those in the proper form.
1. Мені подо=бається (та) елега=нтна парасолька.
2. Вона= хо=че купи=ти (та) дорога= ва=за.
3. Ми ку=пимо (те) суча=сне крісло.
4. М=о=жна поміряти (ті) червоні череви=ки?
5. Покажіть, будь ла=ска, (те) суча=сне пальто=.
** 36. Read and translate questions and answers.
1. – Що це?
– Це ша=пка.
– Яку= ша=пку ви хо=чете?
– Я хо=чу ту ша=пку.
2. –
–
–
–

Що це?
Це чо=боти.
Які чо=боти ви хо=чете?
Покажіть, будь ла=ска, ті чо=боти.

3. –
–
–
–

Що це?
Це футбо=лка.
Яку= футбо=лку ви хо=чете?
Я хо=чу поміряти ту футбо=лку.

4. – Що це?
– Це су=кня.
– Да=йте, будь ла=ска, ту су=кня.
5. – Що це?
– Це шо=рти.
– Візьміть ті си=ні шо=рти.

Let’ s Talk!/Дава=йте Погово=римо!
* 37.

a) Practice reading.
- Вам пасу=є ця су=кня!
- Дя=кую.
-

Вам пасу=є черво=ний ко=лір.
Дя=кую. Це мій улю=блений ко=лір.

b) Compliment these people.
- Яка= краси=ва крава=тка!
Вам ду=же пасу=є черво=ний ко=лір.
- Дя=кую.
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* 38. Read and translate the dialogues.
- Я хо=чу купи=ти подару=нок.
- Кому=?
- По=друзі.
- Ви мо=жете купи=ти францу=зькі парфу=ми.
** 39.

Я їду відпочива=ти на мо=ре. У ме=не бага=то о=дягу, але= нема=є вели=кої
су=мки.
Дава=й ку=пимо сього=дні, я зна=ю оди=н га=рний магази=н «Сумки=» недале=ко
від це=нтру.
Да=йте, будь ла=ска, плівку.
Вам яку=: «Ко=дак» чи «Фу=джі»?
Яку= ви рекоменду=єте?
Кра=ще «Ко=дак», га=рна я=кість.
До=бре, дава=йте цю плівку.
Вам 12, 24 чи 36 ка=дрів?
24.
a) Read and translate the dialogues.
- Мені тре=ба ку=ртку.
- Яки=й ро=змір?
- Со=рок во=сьмий.
- Є черво=на і зеле=на.
- Мені подо=бається зеле=ний ко=лір.
- Будь ла=ска.
-

Покажіть, будь ла=ска, су=кню.
Яку=?
Цю, чо=рну. Яки=й це ро=змір?
Со=рок шо=стий.
Де мо=жна поміряти?
Там.

-

Що вам потрібно?
Я хо=чу купи=ти череви=ки.
Яки=й у вас ро=змір?
Три=дцять сьо=мий.
Поміряйте кори=чневі.
Якра=з. Я беру=.
Платіть у ка=су дев'яно=сто гри=вень.

- Дев'яно=сто гри=вень.
- Яки=й відділ?
- Взуття=.
- Візьміть чек1 і зда=чу.
____________
1
чек - receipt
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b) Transform the dialogues using the pictures.

c) Complete the sentences using the words from the right column.
1. ___________ , будь ла=ска, штани=.
поміряти
2. Яки=й це __________ ?
плати=ти
3. Мо=жна __________ ?
пасу=є
4. __________ у ка=су дев'яно=сто гри=вень.
бере=те
5. Вам ду=же _________ цей ко=лір.
покажіть
6. Ви _________ цю су=кню?
ро=змір
** 40.

a) Read and translate the dialogue.
Та=ня:
Покажіть, будь ла=ска, чо=рні чо=боти.
Продаве=ць: Яки=й ро=змір?
Та=ня:
37.
Продаве=ць: Каблу=к висо=кий чи низьки=й?
Та=ня:
Низьки=й.
Продаве=ць: Ці?
Та=ня:
Так.
Продаве=ць: Будь ла=ска.
Та=ня:
Мо=жна поміряти?
Продаве=ць: Звича=йно.
Та=ня:
Ду=же зручні чо=боти. Скільки ко=штують?
Продаве=ць: 190 гри=вень.
Та=ня:
Як до=рого!
Продаве=ць: Так. Це до=рого, але це ду=же га=рні чо=боти.
b) Answer the questions.
1. Що хо=че купи=ти Та=ня?
2. Яки=й ро=змір їй потрібний?
3. Чо=боти чо=рні чи кори=чневі?
4. Каблу=к висо=кий чи низьки=й?
5. Скільки ко=штують чо=боти?
6. Та=ня купи=ла чо=боти?

** 41. Read the beginning of the dialogue and unscramble the continuation.
О=ля:
До=брий день, Том.
Том:
До=брий день.
О=ля:
Що ти купи=в?
Том:
Ще нічо=го1. Я шука=ю те=плу ша=пку. Ви мо=жете мені пора=дити2?
О=ля:
Звича=йно3.
О=ля:
Ма=буть, 58.
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Продаве=ць: Яки=й у вас ро=змір?
О=ля:
Яка га=рна ша=пка?
О=ля:
Скільки вона= ко=штує?
Том:
Покажіть, будь ла=ска, цю білу ша=пку.
Том:
Мо=жна поміряти?
Продаве=ць: 50 гри=вень.
Том:
Я беру=.
Том:
Мені тре=ба купи=ти те=плу ша=пку.
Продаве=ць: Будь ла=ска.
Том:
Я не зна=ю.
Продаве=ць: Ось, будь ла=ска. Є чо=рні, білі і кори=чневі.
О=ля:
Мені здає=ться4, тобі пасу=є білий ко=лір.
Продаве=ць: Звича=йно, ось дзе=ркало.
______________
1

ще нічо=го
пора=дити
3
звича=йно
4
мені здає=ться
2

-

nothing yet
advise
of course
it seems to me

*** 42. Read and translate the dialogue.
-

(В магази=ні взуття= )
Мо=жу я подиви=тися білі ту=флі?
Яки=й ро=змір вам тре=ба?
Три=дцять сьо=мий.
Є білі ту=флі на висо=кому та на низько=му каблуці.
Я надаю= перева=гу висо=кому каблуку=.
Будь ла=ска.
Де я мо=жу їх поміряти?
Прохо=дьте сюди=, будь ла=ска.
Вони= тісні. У вас є такі са=мі, тільки більші?
На жаль, це оста=ння па=ра.
Тоді покажіть, будь ла=ска, ка=пці.
Три=дцять сьо=мий ро=змір?
Ні, це на подару=нок. Три=дцять шо=стий.
Будь ла=ска, ко=лір вам подо=бається?
Так, я візьму= їх. Ви=пишіть чек.
Хвили=ночку. Ось чек. Ка=са знахо=диться в кінці за=ли.
Дя=кую.
Нема= за що.

*** 43. Read and translate the dialogues.
- Скажіть, будь ла=ска, де продає=ться гото=вий о=дяг?
- Навпро=ти.
- Я хо=чу купи=ти блу=зку. Які фасо=ни у вас є?
- У нас є блу=зки різних фасо=нів і кольорів. Ось роже=ва з коро=ткими
рукав=ми, ось блаки=тна з до=вгими рукаво=ми.
- Уве=чері вже хо=лодно. Я візьму= ко=фту з до=вгими рукава=ми.
…
Окса=на купу=є блузку. По=тім вони= з Оле=ною іду=ть на тре=тій по=верх до
відділу взуття=.
…
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-

Я хо=чу подиви=тися кори=чневі ту=флі на висо=кому каблуці з вузьки=м
носко=м.
Яки=й ро=змір?
Три=дцять сьо=мий ... Тро=хи тісні.
Поміряйте інші – це три=дцять во=сьмий ро=змір. До=бре?
Ні, вони= вели=кі.
Поміряйте ще ці. Вони= тро=хи ме=нші – на півно=мера: три=дцять сім з
полови=ною.
Так, ці якра=з.

a) Read and translate the text.
Біля мого= буди=нку є вели=кий магази=н. Він назива=ється «Універма=г».
Там є різні відділи1: “Взуття=”, “О=дяг”, “Канцтова=ри”, “Галантере=я”,
“Парфуме=рія”, “Радіотова=ри”. У магази=ні мо=жна купи=ти різні ре=чі2.
Продавці допомага=ють ви=брати това=ри3. Я і Джон ходи=ли сього=дні в
магази=н. Джон купи=в крава=тку і білу соро=чку. По=купки4 ко=штували 80
гри=вень. А я купи=ла подару=нок сестрі – парасо=льку. Я заплати=ла 50
гри=вень. Нам сподо=балися по=купки.
________________

* 44.

1

різні відділи
different departments
ре=чі
things
3
това=ри
goods
4
по=
к
упки
purchases
b) Answer the questions and
solve the puzzle.
2

b) Answer the questions and solve the puzzle.
1. Хто допомага=є ви=брати това=ри?
2. Де мо=жна купи=ти різні ре=чі?
3. Що но=сять чоловіки?
4. Що тре=ба, коли= йде дощ?
5. Яки=й ко=лір соро=чки?
1.
2.
3.
4.
5.

*** 45. Read and translate the dialogue.
- У те=бе є спи=сок поку=пок?
- Так, він у ме=не в кише=ні. Я візьму= візо=к. Ми бу=демо купува=ти ра=зом. Нам
тре=ба пра=льний порошо=к. Бра=ти коро=бку вели=кого ро=зміру чи
мале=нького?
- Кра=ще купува=ти вели=ку коро=бку порошку=, так деше=вше.
- Я запам'ята=ю це. Що там да=лі іде за спи=ском?
- За=сіб для миття= по=суду.
- Тут стільки різних ви=дів. Тобі яки=й більше подо=бається: з арома=том
лимо=на чи м'я=ти?
- Мені все рівно.
- Не забу=дь1 взя=ти ми=ло та туале=тний папір.
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- До=бре. А що нам ще тре=ба?
- Мені здає=ться, це все. Пішли= у відділ проду=ктів.
_____________
1
забу=ти - to forget
** 46. Read and translate the text.

В універма=зі
Ната=ля та Макси=м зайшли= в універма=г. Тут бага=то покупців. А тако=ж
бага=то різних відділів. Вони= іду=ть у відділ «Господа=рчі това=ри», а по=тім
їду=ть на ескала=торі на дру=гий по=верх. Тут є парфуме=рний відділ. Ната=ля
купу=є парфу=ми і крем для обли=ччя, а Макси=м одеколо=н.
- Де мо=жна купи=ти ни=тки?
- Ідіть пря=мо, а по=тім напра=во.
Ната=ля купу=є ни=тки, го=лки і ґу=дзики. Вона= хо=че поши=ти нову= су=кню і
тому= вони= з Макси=мом іду=ть у відділ «Ткани=ни».
- Яка= чудо=ва ткани=на! Це шовк?
- Так, це шовк, але= шту=чний1.
- Там лежи=ть зеле=на ткани=на, покажіть її, будь ла=ска, бли=жче. Вона=
мені ду=же подо=бається.
- Про=шу, але= це натура=льний шовк і вона= ко=штує доро=жче.
- А яка= її ширина=?
- Метр п'ятдеся=т. Скільки вам тре=ба ткани=ни?
- Я ду=маю, що три ме=три. Макси=м, я розумію, що це до=рого, але= мені
ду=же хо=четься поши=ти на мій день наро=дження ду=же га=рну су=кню.
________________
1
штучний - imitation/artificial

** 47.
a) Read and translate the text.
Ско=ро Нови=й Рік. Я ду=же люблю= це свя=то. Сього=дні я іду= в магази=н. Я хо=чу
купи=ти подару=нки. Сестрі я куплю= диск, тому= що вона= ду=же лю=бить слу=хати
му=зику, а бра=ту фотоальбо=м, тому що він га=рний фото=граф. Ма=мі я куплю=
черво=ний шарф – це її улю=блений ко=лір. А та=то хотів га=рний одеколо=н. Я
зроблю= йому= сюрпри=з. Я ду=маю, він бу=де ду=же ра=дий.
b) Choose the correct answer.
1. Сього=дні я йду в

a) інститу=т;
b) магази=н;
c) рестора=н.

2. Для сестри= я куплю=

a) пле=єр;
b) касе=ту;
c) диск.

3. Брат га=рний

a) фото=граф;
b) лікар;
c) інжене=р.

4. Ма=мі я куплю=

a) си=ній
b) черво=ний
c) зеле=ний

шарф.
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с) Where would you buy the things that were mentioned in the text? Make

up dialogues that could happen while buying the disc, photo album,
scarf, cologne.
d) What would you buy for the New Year Holiday for your family

members?

Сервіс/At your Service
***48. Answer the questions using the signs:
1. Коли= відкрива=ється пра=льня?
2. У фотосало=ні є пере=рва на обід?
3. Хімчи=стка працю=є в субо=ту?

ПРА=ЛЬНЯ
ПРАЦЮ=ЄМО:
ОБІД:
ВИХІДНИ=Й:

8:00 – 18:00
13:00 – 14:00
НЕДІЛЯ

4. Ремо=нт взуття= працю=є до во=сьмої
годи=ни ве=чора?
5. Коли= закрива=ється фотосало=н?
6. Пра=льня працю=є в се=реду?

ФОТОСАЛО=Н
ГОДИ+=НИ РОБО=ТИ:
ОБІД:
ВИХІДНИ=Й:

9:30 – 19:00
БЕЗ ОБІДУ
ПОНЕДІЛОК

7. У фотосало=ні є вихідни=й?
8. Коли= відкрива=ється хімчи=стка?
9. У ремо=нті взуття= є вихідни=й?
10. У хімчи=стці обід з двана=дцятої

ХІМЧИ=СТКА
ПРАЦЮ=ЄМО:
ОБІД:
ВИХІДНИ=Й:

9:00 – 17:00
12:00 – 13:00
СЕРЕДА=

годи=ни?
11. Пра=льня працю=є до сьо=мої
годи=ни ве=чора?
12. У ремо=нті взуття= є пере=рва на обід?

РЕМО=НТ ВЗУТТЯ=
ГОДИ+=НИ РОБО=ТИ:
ОБІД:
НЕДІЛЯ:

7:00 – 20:00
БЕЗ ОБІДУ
7:00 – 13:00

* 49. Find the nouns, which can be used with the following verbs.
почи=стити
фотогра=фії
відремонтува=ти
плівку
ви=вести
пальто=
заши=ти
блу=зку
ви=прати
пля=му
прояви=ти
окуля=ри
надрукува=ти
годи=нник
розби=ти
штани=
ви=прасувати
су=кня
* 50. Find the following verbs, which can be used with the following nouns.
____________________________ фотогра=фії;
____________________________ плівку;
____________________________ блу=зку;
____________________________ пальто=;
____________________________ пля=му;
____________________________ ту=флі;
____________________________ годи=нник.
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* 51. Match the parts of the sentences.
Ці окуля=ри мо=жна
гото=во?
Мені тре=ба
на су=кні.
У ме=не розби=вся
відремонтува=ти?
Коли= бу=де
годи=нник.
Уме=ня пля=ма
ви=прати ці ре=чі.
** 52. What would you say in the following situations? You may start your sentence

with the phrase: Мені потрібно ...
У вас злама=лася парасо=лька.
У вас на костю=мі пля=ма.
У вас розби=лися окуля=ри.
У вас злама=вся телевізор.
** 53. Read and translate the dialogues.
- Де мо=жна почи=стити о=дяг?
- У хімчи=стці. А ще там мо=жна ви=вести пля=ми.
- Це дале=ко?
- Ні, на ву=лиці Богда=на Хмельни=цького. Це шість зупи=нок від це=нтру.
-

Здра=стуйте. Мені тре=ба почи=стити пальто=.
Покажіть яке=?
Ось це.
До=бре. Пальто= бу=де гото=ве за=втра після обіду.
Скільки це бу=де ко=штувати?
20 гри=вень. Ось квита=нція.

- До=брий день! Мені тре=ба ви=прати ці речі. Скільки ко=штує ви=прати оди=н
кілогра=м?
- 12 гри=вень.
- А ще мені тре=ба все ви=прасувати. Скільки це ко=штує?
- Це все вхо=дить в ціну за оди=н кілогра=м. Ва=ші ре=чі буд=уть гото=ві в субо=ту
у 12.00.
-

Ви мо=жете відремонтува=ти мої ту=флі?
Так, звича=йно. Пока=жіть їх мені.
Ось, а мо=жна заши=ти тут?
Так, за=втра бу=дуть гото=ві.
Але= це терміно=во.
До=бре, я зроблю= сього=дні. Тільки це бу=де ко=штувати доро=жче.

-

Проявіть, будь ла=ска, плівку та надруку=йте всі я=кісні ка=дри.
До=бре.
Коли= бу=дуть гото=ві фотогра=фії?
Че=рез дві годи=ни.

-

Мені тре=ба поши=ти штани=.
Яки=й фасо=н ви хо=чете?
Прямі.
Яки=й у вас ро=змір? Дава=йте я вас поміряю... Покажіть, будь ла=ска, ва=шу
ткани=ну.
- Ось ткани=на, ґу=дзики та бли=скавка.
- До=бре. За=втра пе=рша примірка.
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Дава=йте Підведе=мо Підсумки!/Let’s Sum Up!
** 54. Act out the situations:
1. You are at a fancy clothing store in Kyiv. A salesperson is trying to sell you
an expensive sweater. Discuss the size, price, color, quality etc.
2. One person tries to persuade another to buy a jacket.
Another one finds some reasons not to buy it.
3. You need to buy clothes for hotter/colder weather. Go to the store. Ask for
your size and favorite color.
4. You want to buy clothes for your birthday party.
 You are a salesperson;
 You are a friend-(pessimist)
 You are a friend-(optimist)
** 55. Act out the following situations.
1. Tomorrow is your host mother’s birthday. Buy a present for her.
2. Tomorrow you have a presentation. You have to draw a poster. Buy a
pencil and markers.
3. You are buying a walkman. Ask the shop assistant to advise you which one
is better.
4. Next week is your mother’s birthday. Buy a Ukrainian souvenir for her and
send to the States.
*** 56. Fill in the sentence with appropriate verbs.
1. Вра=нці на ву=лиці було= жа=рко. Я __________ літню су=кню і білі туфлі.
2. Взи=мку я завжди= __________ те=плий светр.
3. Я купи=в нови=й костю=м і мені тре=ба __________ 130 гри=вень у ка=су.
4. Вчо=ра я купи=в дружи=ні блу=зку, але= їй не сподо=бався ко=лір, і я хо=чу
_________ її в магази=н.
5. Я ду=же до=вго ____________ те=плу зимо=ву ша=пку і, наре=шті, знайшла=.
6. Якщо= ви ____________ о=дяг, вам тре=ба його= ви=прасувати.
a) Read and translate the text.
Мене= зва=ти Е=лла. Я живу= в Черка=сах. За=раз о=сінь. Ще те=пло, світить
со=нце. Не=бо чи=сте1 й блаки=тне. Ли=стя на дере=вах2 зеле=не, жо=вте, золоте=,
черво=не і багря=не. Восени= у мого= чоловіка день наро=дження. Йому= тре=ба
те=плий светр. Я іду= в Буди=нок торгівлі, на дру=гий по=верх. Ось відділ
«Чоловічий о=дяг». Продаве=ць пропону=є мені різні моде=лі све=трів, і я
вибира=ю оди=н. Це мо=дний сірий светр. Я іду= додо=му. У ме=не ду=же га=рний
на=стрій3, тому= що я купи=ла га=рний подару=нок чоловіку на день наро=дження.
Ду=маю, Олексій бу=де ра=дий.
____________
1
чи=сте
clear
2
ли=стя на дере=вах
leaves on the trees
3
на=стрій
mood

*** 57.

b) Change the following positive statements into negative ones.
1. Я живу= в Черка=сах.
2. Йому= тре=ба те=плий светр.
3. Я іду в Буди=нок торгівлі.
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4. Це мо=дний светр.
5. Я іду= додо=му.
6. У ме=не га=рний на=стрій.
a) Read and translate the text.
Щасти=ть то=му1, хто живе= на півдні, де літо цілий рік2. Не тре=ба
ду=мати про те=плий о=дяг. В Україні чоти=ри сезо=ни, тому= тре=ба і шо=рти, і
футбо=лки, і чо=боти, і шу=би. Ско=ро зима=, і сього=дні я ви=рішила купи=ти те=плі
чо=боти і шарф. Які чо=боти ви=брати? Мо=же ці, лако=вані3? Ні, для зими= вони=
не практи=чні. У кори=чневих зана=дто4 висо=кі підбо=ри. Мабу=ть, ті, чо=рні.
Прошу= продавця=:
- Покажіть, будь ла=ска, чо=рні чо=боти. Вони= на натура=льному ху=трі5?
- Так, але= це оста=ння па=ра, 36 ро=змір. Підійдуть6?
- Звича=йно, ні, у ме=не 38. Ду=же при=кро, вони= мені подо=баються.
- Прихо=дьте за=втра. Бу=де нова= па=ртія. Ду=же ціка=ві моде=лі.
Ну що ж. Прийду= за=втра, а сього=дні куплю= шарф. Ось відділ
“Све=три, шарфи=, рукави=чки”. Я хо=чу карта=тий шарф або= в сму=жку. Ось
га=рний шарф. Але= він не вовня=ний, а шту=чний. При=кро7. Сього=дні не
щасти=ть... О, яки=й чудо=вий светр! Таки=й, як я хотіла8. Мій улю=блений ко=лір,
ціка=вий малю=нок9 і мій ро=змір. Вихо=дить, день не зо=всім зіпсо=ваний10.
______________
1
щасти=ть то=му
they are lucky
2
цілий рік
all year round
3
лако=вані
patent-leather shoes
4
зана=дто
too/very
5
на ху=трі
fur-lined
6
підійдуть
will do/fit
7
при=кро
too bad
8
таки=й, як я хотіла
just what I wanted
9
малю=нок
pattern
10
зіпсо=ваний
spoiled

*** 58.

b) Find the nouns in the text for the following adjectives.
улю=блений ________________
чудо=вий _____________
га=рний _____________
ціка=вий _____________
но=ва ___________
висо=кий ___________
те=плий ____________
цілий ____________
c) Make up sentences with the word combinations given below.

Example: вовняни=й шарф – Де мо=жна купи=ти вовняни=й шарф?
чо=рні чо=боти –
лако=вані череви=ки –
те=плий о=дяг –
натура=льне хутро= –
ціка=вий малю=нок –
d) Guess the word by description from the text.
1. Вони= зана=дто висо=кі. Це ...
2. Вони= на натура=льному ху=трі. Це ...
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3. Він у кліти=нку. Це ..
4. Він не зо=всім зіпсо=ваний. Це ...
5. Вона= нова=, бу=де за=втра. Це ...
e) Match the synonymous expressions given below.
зана=дто
фасо=ни
можли=во
візеру=нок
чудо=вий
ду=же
малю=нок
мо=же
цілий рік
пора= ро=ку
сезо=н
га=рний
моде=лі
уве=сь рік
f) Answer the questions about the text.
1. Які чо=боти непракти=чні для зими=?
2. Коли= бу=де но=ва па=ртія взуття=?
3. Які бу=дуть моде=лі за=втра?
4. Цей шарф вовня=ний чи шту=чний?
5. Яко=го ко=льору чо=боти на натура=льному ху=трі?
*** 59.

a) Read the sentences-recommendations. Who and in what situations

could say that?
1. Я ду=маю, тобі тре=ба їх купи=ти. Вони= ду=же сподо=баються твоїй
ма=мі.
2. Дава=й кра=ще поди=вимося щось інше.
3. Мені більше подо=баються ту=флі на низько=му каблуці.
4. Це чудо=вий подару=нок.
5. Цей ко=лір не пасу=є до твого= ново=го пла=ття.
6. Які га=рні ка=пці!
7. Ту=флі так собі, нічо=го особли=вого.
b) Think in what order the phrases above could be used in the dialogue.

Make up the dialogue “At the Footwear Store” and write it down.
a) Answer the questions.
1. Чи ува=жно ви ста=витеся1 до свого= о=дягу?
2. Де ви звича=йно купу=єте о=дяг, взуття=?
Яко=му о=дягу ви віддає=те перева=гу (елега=нтному, зручно=му, но=сите
влітку)?
3. Яко=му взуттю= ви надає=те перева=гу (яскра=вому, скро=мному,
спорти=вному – взи=мку, навесні, восени=?
4. Яки=й ко=лір вам подо=бається? Які кольори= ви лю=бите комбінува=ти?
5. Зазвича=й ви вибира=єте о=дяг самостійно2?
6. Чи слу=хаєте ви пора=ди3 інших люде=й?
7. На що ви зверта=єте ува=гу 4 при по=купці:
1.) пасу=є чи не пасу=є вам ця річ?
2.) мо=дна ця річ чи ні?
_______________
1
ста=виться
to keep (about clothes)
2
самостійно
independent
3
пора=да
advise
4
зверта=ти ува=гу
to pay attention

*** 60.
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*** 61.

a) За=втра ви іде=те влашто=вуватися на робо=ту. Для вас ду=же важли=во

спра=вити га=рне вра=ження. Ви ду=же заціка=влені в цій робо=ті.
Ви ра=дитеся з дру=гом/по=другою, що вам одягти=:
те=мний
світлий
яскра=вий
мо=дну
елега=нтну

крава=тку
костю=м

ділову=
наря=дну

су=кню

одното=нну
карта=ту
у сму=жку

блу=зку
соро=чку

b) Насту=пного ти=жня ви їдете у відря=дження1 у Чернігів. Подзвоніть

своє=му коле=зі у Чернігів, дізна=йтеся яка= там пого=да і яки=й гардеро=б
він рекоменду=є вам взя=ти з собо=ю.
c) У неділю ви їдете у відпу=стку в Крим. Ви хо=чете га=рно вигляда=ти.

Ідіть на база=р і купіть те, що мо=дно у цьо=му сезо=ні.
d) Вас запроси=ли бра=ти у=часть2 у зу=стрічі з президе=нтом України.

Що одягну=ти? В кінці-кінців ви не щодня= зустріча=єтеся з
президе=нтами. І як в тако=му ви=падку3 одяга=ються в Україні? Ви
ви=рішили пора=дитися з ва=шим українським дру=гом.
______________
1

відря=дження
прийня=ти у=часть
3
в тако=му ви=падку
2

-

business-trip
to take part
in such a case

*** 62. Що ви ду=маєте про прислів'я1 «Зустріча=ють за о=дягом, а проводжа=ють за

ро=зумом»?
_____________
1
прислів'я

-

proverb

** 63. Read and translate the dialogue.
- Ти зна=єш, Іри=на вихо=дить за=між.
- Пра=вда?! А коли= весілля?
- За два ти=жні.
- Ду=же ра=да за не=ї. Тре=ба поду=мати, що їй подарува=ти на весілля.
- Дава=й ку=пимо подару=нок ра=зом. У те=бе є іде=ї?
- Мо=жна купи=ти ча=йний або= ка=вовий сервіз. Бу=де чудо=ва па=м’ять. Ще
мо=жна купи=ти криштале=ві ча=рки чи ке=лихи. А ти що пропону=єш?
- Я ду=маю, мо=жна ще подиви=тися ска=терки і ви=шиті серве=тки. Можли=во,
підбере=мо щось га=рне.
- До=бре. Дава=й за=втра піде=мо по магази=нах і щось ви=беремо. Ти вільна?
- Так, зустрінемось після заня=ть на авто=бусній зупи=нці.
- Чудо=во! До зу=стрічі!
- До зу=стрічі!
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Се=рвіс/At your Service
*** 64. Act out the following situations.
1. Tonight you have an official reception, but unfortunately you’ve put a

coffee stain on your white shirt. Ask the lady at the drycleaner to remove
the stain today, because it’s urgent;
2. You came to the laundry to take your things, but the lady gave you someone

else’s;
3. You are walking along the street and suddenly your sole tears off. Ask the

passer-by where is the nearest shoe repair. Find it and explain the problem;
4. You asked to develop film and to print out the pictures. When you were

taking them back you saw that two of them were not of a good quality. Ask
to print them out for free.
*** 65. Advertise the following services.
1. Your photo salon is situated in the outskirts of the city. A lot of people

don’t visit it because of its bad location;
2. You are a young shoe-repair man. You have just started your business;
3. You are the owner of the new Italian drycleaner. The prices are high, but

the quality is the best in the city;
4. You are far from being one of the best laundries in the city, but you have

one advantage – your prices are the lowest in the city.
a) Read and translate the dialogue.
- Привіт, ма=ма, це я!
- Що тра=пилося, чому= ти затри=муєшся1?
- Я дзвоню= з перука=рні. Споча=тку була= вели=ка че=рга, по=тім я до=вго
вибира=ла моде=ль для стри=жки. Я хотіла коро=тку стри=жку, але=
перука=р пора=дила мені зня=ти більше на поти=лиці. Ду=маю, ви=йшло
непога=но. Ма=йстер про=сто су=пер.
- Мені б твої пробле=ми. У ме=не сього=дні не найкра=щий день.
Недарма=2 говоря=ть: «Понеділок – важки=й день». В ку=хні
перегоріла ла=мпочка. На моїй улю=бленій су=кні я знайшла=3 пля=му,
ви=рішила відне=сти су=кню в хімчи=стку. Коли= я зачиня=ла две=рі,
злама=вся замо=к. Я ви=кликала те=сляра, але= він прийшо=в тільки за
годи=ну. В хімчи=стку я не потра=пила4, там пере=рва з годи=ни до
тре=тьої.
- Чим ти займа=єшся за=раз?
- Накрива=ю на стіл. Уже= шо=ста годи=на. Ско=ро при=йдуть го=сті.
- Не хвилю=йся5. Я вже їду. Все бу=де гото=ве вча=сно6.
____________________

*** 66.

1

затри=муєшся
недарма=
3
знайшла=
4
(не) потра=пити
5
(не) хвилюва=тися
6
вча=сно
2

-

to linger
not in vain
to discover
(not) to get (in)to
(not) to worry
on time
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b) What word is extra in the line?
1. ремо=нт/дощ/ма=йстер/нея=кісно/відремонтува=ти;
2. хімчи=стка/пальто=/пля=ма/ву=хо/почи=стити;
3. еле=ктрик/ла=мпочка/перегоріла/поміня=ти/парасо=лька.
c) Find antonyms to the following adjectives in the text.
мале=нька –
повільно –
найкра=щий день –
нея=кісно –
легки=й –
із запізненням –
d) Make up sentences using the words from the lines.
1. Ремо=нт взуття=/че=рга/тому=/пізно.
2. Сього=дні/ла=мпочка/перегоріла/ку=хня/в.
3. Пля=ма/костю=м/хімчи=стка/но=вий.
4. Две=рі/замо=к/злама=тися/те=сляр/ви=кликати.
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ON YOUR OWN. SELF-DIRECTED TASKS
1.

At your site you will need to buy some clothes and things
for your apartment. Visit the stores selling the things you
need, ask the shop assistants questions about color, size,
price and compare them in different stores. Tell your HF/friends about the
things you want to buy and what you have seen and found out at the stores.

2.

Ask your HF/friends where they usually shop for different things and why.

3.

Discuss with your HF/friends the system of buying and trying on clothes in
Ukraine. Tell them about the same things in America.

4.

Go to the laundry/dry cleaner’s and find out their work schedule, services
available, prices. Compare them in different places (if possible), choose the one
that suits you best and start using it.

5.

Interview your HF/friends on what they like to wear during different seasons
and on different occasions. Fill in the table.
Ім’я

Но=сить
весно=ю

Но=сить
влітку

Но=сить
восени=

Но=сить
взи=мку

Но=сить на
робо=ту

Одяга=є на
свя=то

Tell them about your preferences in clothes.
6.

Over several days and in different situations observe what people are wearing
and why,
e.g.
На Ніні легка= блу=зка і світлі штани=, тому= що сього=дні жа=рко.
На Олекса=ндру Іва=новичу нови=й костю=м і соро=чка, тому= що у ньо=го
сього=дні день наро=дження.
Write a summary of your observations and share them with your HF/friends.

7.

Write down your ideas of your HF members’/friends favorite colors and what
makes you think so. Later ask these people about their favorite colors and compare
them with your predictions. The following table may help you systemize it, e.g.
Ім’я

О=льга

Улю=блений
ко=лір
(як ви ду=маєте)
Зеле=ний

Чому= ви так ду=маєте?
У неї є зелени=й светр, зеле=на
блу=зка, зеле=ні штани= і зеле=ний
шарф.
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8.

«У ко=жного свій смак» - Tastes differ.
Think over this idiom and do one of the following activities:
- discuss it with your HF/friends, ask for their opinion and express yours
- make up a story illustrating the idiom and write it down

9.

Fashion People
Look in a magazine and describe the clothes that people are wearing.

10.

Diary
Note in your diary the clothes you wore each day and note the reasons.

SOME USEFUL TIPS FOR SELF-DIRECTED LEARNING
ЛЕ=КСИКА/VOCABULARY
1.

Prepare Flash Cards with the chapter vocabulary. Practice
translating the words and phrases from Ukrainian into English
and
then from English into Ukrainian. You can ask a friend to check you.

2.

Mix the Flash Cards up and distribute them into categories
o clothes
o footwear
o accessories
o cosmetics
o stationery
o electronics
o household goods
o services
o colors
o stores and departments
o fabrics
o adjectives
o verbs

3.

Wardrobe
This activity needs several participants. Put pictures of clothes or Flash
Cards with their names on the table face up. One person calls out item
after item, the others try to find the card and grab it as fast as possible. At
the end all the participants describe their wardrobes.
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4.

Guess the person
One person describes the clothes of one of the other people present in the room.
The others try to guess who is being described.

5.

Pack your suitcase
Make a list of things you will take with you if you go
o to the seaside
o hiking
o to a business conference
o skiing in the Carpathians
o to Ukraine as a Peace Corps Volunteer
You can also do this activity with friends. Each participant makes his/her own
list, then you compare the lists and discuss what should be added or taken from
the list and why.

6.

Shopping plans
Here you have a table on shopping plans for a week. Fill it in and share your
plans with your HF/friends, e.g.

День ти=жня
Понеділок
Вівто=рок
Середа=
Четве=р
П’я=тниця
Субо=та
Неділя

О=дяг

Взуття= Парфуме=рія

Проду=кти Канцтова=ри

Дезодора=нт

У понеділок я хо=чу купи=ти дезодора=нт.
You can also use this table for interviewing your HF/friends.
7.

Colors
a) you can prepare cards of different colors and cards with the names of
colors in Ukrainian. Do the matching activity, e.g.
ЖО=ВТИЙ

b) preparing Flash Cards on colors you can use colored paper and write the
name of the color on it,
e.g.
ЗЕЛЕ=НИЙ
c) you can prepare stickers naming colors and stick them on the
objects of these colors in your room where you will easily see
them.
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d) Rainbow
For this activity you should sit back to back with a friend who has
prepared a card with colors drawn in lines but has not shown it to you.
Your friend starts naming the colors and you draw corresponding lines
with markers on a blank card. At the end you compare the cards.
e) Traffic Lights.
This game is often played by Ukrainian children. One person plays the
role of a traffic light, others are cars. The traffic light announces a color,
the cars have to find the color either in their clothes or elsewhere and
pass the traffic light showing and naming the color. If a car makes a
mistake, it becomes the traffic light.
f) Associations
Choose a color and write down 5 word combinations you associate
with this color. Do not forget to make the adjectives and nouns
agree in number and gender,
e.g.
жо=втий – пісо=к (m) >>> жо=втий пісо=к
черво=ний – кров (f) >>> черво=на кров
білий – молоко= (n) >>> біле молоко=
g) Colored clothes
Prepare a set of cards with clothes items in various colors. Put them on
the floor so that everyone could see them. Name all the cards. One
person is chosen to call out pieces of clothes while the others have to
listen carefully and grab the corresponding card if both the adjective and
noun apply to it.
8.
9.

Describe your wardrobe saying what clothes you have, what colors they are
and when you wear them.

Going to the market.
Prepare a Flipchart with phrases used at the market or clothes store, e.g.

СКІЛЬКИ КО=ШТУЄ...?
У ВАС Є...?
МЕНІ ТРЕ=БА...

ЯКИ=Й РО=ЗМІР?
Я ХО=ЧУ КУПИ=ТИ...
БАЗА=Р

ПОКАЖІТЬ, БУДЬ ЛА=СКА,...
ВАМ ПАСУ=Є...
ДА=ЙТЕ, БУДЬ ЛА=СКА...
МО=ЖНА ПОМІРЯТИ... ?
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Put cards with clothing items on the Flip Chart and practice making sentences
using those in the chart.
10.

Board game “Going Shopping”
Draw a shopping map or arrange your Flash Cards on stores and
departments as a map, e.g.
Взуття=
Старт
Канцтова=ри
Жіно=чий
о=дяг
Проду=кти
Побуто=ва
те=хніка
О=дяг

Парфуме=рія

Біли=зна

Чоловічий
о=дяг
оде=жда

Фініш

Go along the line throwing the die and make sentences in each department.
11.

Throwing a die.
Throw the die and fulfill tasks according to the number:
6 – name 5 types of fabrics
5 – name 5 clothing items
4 – name 5 colors
3 – name 5 adjectives from the chapter
2 – name 5 store departments
1 – name 5 verbs from the chapter

12.

Riddles
Each person writes a description of some object from the chapter (a clothing
item, etc.), then reads it out loud. The others have to guess what it is,
e.g.
Воно= чо=рне. Воно= ко=штує 700 гри=вень. Його= мо=жна купи=ти в
магази=ні і на база=рі. Воно= те=пле. Його= мо=жна носи=ти взи=мку,
(Пальто=)
восени= і навесні. Що це?

13.

Fill in the gaps in the Jazz-chant with the words below to make it rhyme.
Learn it and sing.
Купи=ла ма=ма Ка=ті черво=ну га=рну ............
Купи=ла ма=ма Джо=ну шкарпе=тки і ..........
Купи=ла ма=ма Та=нечці шарф, ту=флі, ку=ртку, ..........
Купи=ла ма=ма Міккі краси=ві ...........
Купи=ла ма=ма Крісу одеколо=н і .........
Купи=ла ма=ма Д=імі штани= ...............

(у магази=ні, лосьйо=ни, череви=ки, ка=пці, шля=пу, джи=нси)
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ГРАМА=ТИКА/GRAMMAR
1.

Demonstrative Pronouns THIS, THESE.
Prepare flash cards with Demonstrative Pronouns. Distribute the Flash Cards with
Nouns from the chapter into four groups according to the Demonstrative Pronoun
they will take (based on gender), e.g.
ЦЕЙ (m)

ЦЯ (f)

ЦЕ (n)

ЦІ (pl)

ПЛАЩ

КУ=РТКА

ПАЛЬТО=

ДЖИ=НСИ

ПЛЕ=ЙЕР

РУ=ЧКА

ФО=ТО

ПАРФУ=МИ

ЛА=МПОЧКА

ОЛІВЕ=ЦЬ

РА=ДІО

РУКАВИ=ЧКИ

Read the word combinations, e.g. цей плащ, ця ла=мпочка, це пальто=, ці парфу=ми.
2.

Adjectives
To practice the gender endings of adjectives you can start a table like this:
M

яки=й?

Елега=нтний
Зимо=вий
Нови=й
Краси=вий
Жо=втий

F

яка=?

Елега=нтна

N

яке=?

Елега=нтне

Pl

які?

Елега=нтні

In the dictionary you will find only the masculine form of adjectives. Filling in such
a table each time you come across a new adjective will help you practice their other
gender forms.
If you have a friend who helps you practice your Ukrainian grammar, we can
suggest the following activities with adjectives.
a) you make a table to fill in paying close attention to gender.
m

f

n

pl

Мо=дний
Краси=ві
Елега=нтне
Сіра
Повсякде=нний
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Having one form of an adjective restore all the others. Check each other or yourself
with the book.
b) prepare a table on adjectives like
m

f

n

pl

Б...й
М....й
Е........й
З.....й

Fill the gaps with letters to get adjectives from the chapter. As soon as you have
the masculine forms, change them into the other forms correspondingly. Check each
other or yourself by the book.
Doing the activities on adjectives you can add nouns to associate them with and
practice word combinations instead of separate words.

Дієслова=/Verbs
a) Do not forget to conjugate all the verbs from the chapter in your Book of
Verbs, paying attention to Perfective and Imperfective aspects.
b) Make up and write down a story trying to use all the verbs from the chapter
and as many vocabulary words as possible. Read the story to a native speaker and
ask them to correct the mistakes.

СПІЛКУВА=ННЯ/COMMUNICATION
1.

Topics for discussion with the HF and friends:
o
o
o
o
o

2.

Fashion in Ukraine
Fashion in America
Dress code and dress styles in both countries
Choice between practical and fancy clothes
Stores and services

Shopping chat
Many Ukrainians like to talk about shopping and things they bought or are
going to buy. You can share your shopping plans and bargains, listen to theirs, ask
for advice and ideas.

3.

Diary
You meet a lot of people every day – students, colleagues, friends, etc. You
have your own opinion about their dress styles, what suits them and what does not,
if they dress according to the weather and situation. You can write about it all in
your Ukrainian diary.

US Peace Corps Ukraine: Language Manual in Ukrainian

58

Topic 8. Shopping
Like a child

4.

If there are children around you often play with, one of the most popular games
for them is “At the store”. They like to imagine they work at a store, prepare
different items they are “selling”, use some papers as money and ask adults
(parents and guests) to play with them. But the adults often do not have time for
that. You can suggest this game, which will help you practice shopping vocabulary,
the child being your authentic teacher.

Field Trips

5.

Every time you go to a store/market use every opportunity to practice: ask
questions, make comments, try things on, discuss the quality, even if you are not
actually going to buy anything. Some people anyway go there to just socialize.

НАСОЛО=ДЖУЙСЯ!/ENJOY IT!
Ідіо=ми/Idioms
Idiom
Два череви=ки
па=ра
Держи= кише=ню
ши=рше

Translation

Your
interpretation

Its meaning

English
equivalent

Two boots are a
pair
Keep your pocket
wider open

Своя= сорочка
бли=жче до тіла
З ми=ру по ни=тці
– го=лому
соро=чка

Own shirt is
closer to the body
A thread from
everyone around
the world – a
shirt for a naked
person
Купи=ти кота= у
To buy a cat in a
мішку=
bag
Де=шево і серди=то Cheap and angry
Скупи=й пла=тить
A stingy person
двічі
pays twice
Міряти на свій
To measure with
арши=н
own arshin(ruler)
Сім раз відміряй, Measure seven
оди=н раз відріж
times, cut once.
Хоро=ший това=р
Nice goods praise
сам себе хва=лить themselves.
Договір доро=жче Agreement is
гро=шей
more precious
than money

Жа=рти/Jokes
1. -

У ва=шого чоловіка но=вий костю=м?
Ні, це мій нови=й чоловік.
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2.

Дружи=на: Ціка=во, які су=кні бу=дуть мо=дними навесні?
Чоловік: Як завжди=, дво=х фасо=нів: ті, які тобі не подо=баються, і ті,
які я вважа=ю ду=же дороги=ми.

3.
-

Одна= жінка міряла капелю=шки. Наре=шті, вона= знайшла= капелю=шок, яки=й їй
сподо=бався.
Я беру =цей. Скільки він ко=штує?
Нічо=го не ко=штує, – сказа=в продаве=ць. – Він був= у вас на голові, коли= ви
прийшли= до нас.

-

У магази=ні жінка вибира=є шу=бу із леопа=рда.
Скажіть, а ху=тро під доще=м не зіпсує=ться? – запи=тує вона= продавця=.
Ніко=ли! – відповіда=є той.
Чому= ви так впе=внені?
А ви коли=-небу=дь ба=чили леопа=рда під парасо=лькою?

-

Покупе=ць зверта=ється до продавця=:
Ці ту=флі зана=дто вузькі!
Але= саме такі но=сять у цьо=му сезо=ні. Це са=ма оста=ння моде=ль.
Шкода=! Ма=буть, мої но=ги із мину=лого сезо=ну.

-

Жінка не зна=є, яки=й пода=рунок купи=ти чоловікові. По=друга ра=дить :
Купи= йому= кни=гу.
Дя=кую, але у ньо=го вже= є одна=.

4.

5.

6.

7.

-

Діду=сь да=рує ону=кові череви=ки.
Ось, візьми= і носи= акура=тно.
Че=рез місяць ону=к прихо=дить до дідуся=.
Діду=сю, твої череви=ки порва=лися.
Як порва=лися? Таке= взуття =зіпсува=в! Мій ба=тько носи=в їх де=сять ро=ків, я
носи=в їх вісім ро=ків, твій ба=тько носи=в їх де=в’ять ро=ків, а ти їх за оди=н місяць
зіпсува=в!..

Пісня/Song
Два ко=льори
Як я мали=м збира=вся навесні
Іти= у світ незна=ними шляха=ми,
Соро=чку ма=ти ви=шила мені
Черво=ними і чо=рними нитка=ми.
Два ко=льори мої,два кольори=!
Оба= на полотні, в душі моїй оба=,
Два ко=льори мої, два кольори=,
Черво=не – це любо=в, а чо=рне – це журба=.
Мене= води=ло в бе=звісті життя=,
А я верта=вся на свої поро=ги.
Переплели=сь, як ма=мине шиття=,
Щасли=ві і сумні мої доро=ги.
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Два ко=льори мої,два кольори=!
Оба= на полотні, в душі моїй оба=,
Два ко=льори мої, два кольори=,
Черво=не – це любо=в, а чо=рне – це журба=.

Повір’я /Superstitions
They say, that…
-

if you wear clothes inside out – people will turn away from you
if you put on your clothes inside out – you will be beaten up
if you borrow or lend a needle without a thread – you will get poor
you should listen to what a pregnant woman tells you – or bugs
will eat your clothes
if you need to sew something on yourself, keep a piece of thread in your
mouth while doing it – or you will sew up your memory
men are not allowed to wear hats indoors
a wife should not wear her husband’s hat – or his love for her will fade
you should not brush your clothes with a broom – or you will get sick
losing a glove brings bad luck
if a fur coat falls – there will be a noise or a big fight in the family
if your apron unties – you will have unexpected guests
if you catch your clothes in a door – you will come to that house again

money:
-

if someone gives you money back through someone else – it is bad for you
if you are playing cards with your back to the moon – you will lose
in the evening do not borrow, lend or count money – or you will never have
enough
show some money to the young moon – and you will benefit from it
if you find some money(coins) tails up on the road – pick it up and it will
bring you good luck, heads up – do not pick it up or it will bring you bad
luck.

US Peace Corps Ukraine: Language Manual in Ukrainian

61

Topic 8. Shopping

Keys to the Exercises

4. Шпи=лька, парфу=ми, пе=рстень, крем, парасо=лька, каблу=чка, діама=нт,
годи=нник, рубін, куло=н, брасле=т, су=мка, пома=да, лосьйо=н, блокно=т,
гребіне=ць, туш, портфе=ль, носовичо=к, лак.
Пи=лочка, зо=шит, гамане=ць, фа=рби, рюкза=к, кре=йда, папір, ага=т, ле=зо,
одеколо=н, опа=л, брело=к, бри=тва, нами=сто, топа=з, пла=тина, зо=лото, па=пка,
срібло, дезодора=нт, сере=жки, ру=чка, пу=дра, оліве=ць, ланцюжо=к, тіні,
лінійка, косме=тика, блиск, гель.
5. вели=ки=й
стари=й
те=плий
мо=дний
офіційний
чоловічий
літній
весня=ний
наря=дний
вечірній
тісни=й
святко=вий
прозо=рий
я=кісний
терміно=вий
повсякде=нний
ділови=й
вільний
елега=нтний

мали=й
нови=й
холо=дний
немо=дний
неофіційний
жіно=чий
зимо=вий
осінній
ділови=й
офіційний
вільний
повсякде=нний
непрозо=рий
нея=кісний
нетерміно=вий
наря=дний
святко=вий
тісни=й
неелега=нтний

6.
1) red

си=ній
черво=ний
білий

11) blue

си=ній
блаки=тний
ора=нжевий

2) black

жо=втий
білий
чо=рний

12) violet

зеле=ний
фіоле=товий
білий

3) gray

сірий
зеле=ний
роже=вий

13) beige

ка=вовий
кре=мовий
бе=жевий

4) brown

ора=нжевий
кори=чневий
си=ній

14) light-green

зеле=ний
сала=товий
оли=вковий
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5) red

бе=жевий
фіоле=товий
черво=ний

15) vinous

мали=новий
вишне=вий
бордо=вий

6) pink

роже=вий
блаки=тний
ка=вовий

16) silvery

блиску=чий
срібля=стий
золоти=стий

оли=вковий
жо=втий
сірий

17) goldish

золоти=стий
яскра=вий
різнокольоро=вий

7) yellow

чо=рний
мали=новий
ора=нжевий

18) olive-green

світло-зеле=ний
оли=вковий
темно-зеле=ний

9) green

зеле=ний
сала=товий
оли=вковий

19) crimson

вишне=вий
фіоле=товий
мали=новий

10) light-blue

си=ній
бірюзо=вий
блаки=тний

20) sparkling

блиску=чий
золоти=стий
срібля=стий

8) orange

9. а) мо=да
б) ту=флі
в) гу=дзик
г) ка=птур
ґ) сабо=
д) платфо=рма
е) но=жиці
є) годи=нник
ж) парфу=ми
з) зо=лото
и) кришта=ль
і) зо=шит
ї) лак
й) ремо=нт
к) пля=ма
л) о=птика
м) білий
н) чоловічий
о) о=дяг
п) взуття=
* 11. яка= краси=ва соро=чка; яка= га=рна/те=пла шу=ба; яке= елега=нтне пальто=;
яка= деше=ва/те=пла ку=ртка; які зручні ту=флі; які легкі босоніжки; яка= га=рна
су=кня; яка= вели=ка су=мка; які га=рні окуля=ри; які га=рні шо=рти.
* 12. Елега=нтний костю=м, зручні кросівки, до=вга спідни=ця, блаки=тні джи=нси,
дороги=й фотоапара=т, біла біли=зна, те=мне пальто=.
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** 13.

а) У ме=не нема=є ново=го пальта=, чо=рної ку=ртки, черво=ної крава=тки,
зеле=ної блу=зки, білої футбо=лки, блаки=тної су=кні, жо=втої соро=чки.
b) У ме=не нема=є те=плих рече=й, кори=чневих джи=нсів, те=мних окуля=рів,
чо=рних чо=ботів, літніх су=конь, шерстяни=х шкарпе=ток, но=вих
спідни=ць.

** 14. вечірня су=кня; си=ній костю=м; вели=кий плащ; мо=дна крава=тка; дороги=й
піджа=к; но=вий капелю=х; блаки=тні спідни=ці; старі ту=флі; смішни=й хала=т;
га=рні нови=ни.
*** 15. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Я хо=чу купи=ти те=плу ша=пку.
Моя= сестра= купи=ла га=рну літню су=кню.
Мені потрібно купи=ти зручні шкіряні череви=ки.
Покажіть, будь ла=ска, чо=рне до=вге пальто=.
Джон купи=в га=рний шерстяни=й светр.
Я хо=чу поміряти до=вгу зеле=ну спідни=цю.
Я не люблю= носи=ти до=вге пальто=.

* 16. 1. даю; 2. дає=ш; 3. дає; 4. дає; 5. даю=ть; 6. дає=мо.
* 17. 1. дав; 2. дала=; 3. дали=; 4. дала=; 5. дали=; 6. дали=; 7. дав; 8. дав; 9. дали=.
* 18. 1. даду=ть; 2. дасте=; 3. дам; 4. дасть; 5. дасть; 6. дамо=; 7. дасть; 8. дасте=.
* 19. Да=йте, будь ла=ска, білий светр, те=мну соро=чку, чо=рне пальто=, кори=чневі
череви=ки, зеле=ний шарф, шерстяну== ша=пку, блаки=тну су=кню, різнокольоро=ві
рукави=ці.
* 23. 1. но=ве пальто=; 2. суча=сні ре=чі; 3. краси=ву су=мку; 4. світлі крава=тки;
5. блаки=тну соро=чку; 6. те=плу ша=пку; 7. шерстяни=й светр; 8. зеле=ні шо=рти;
9. те=плу ку=ртку; 10. дорогі череви=ки.
** 24. купува=ти; шука=ю; поміряти; пока=зує; поміряв; взяв.
* 25. 1. потрібний; 2. потрібна; 3. потрібна; 4. потрібний; 5. потрібні; 6. потрібна.
** 26. 1.
2.
3.
4.
5.
6.

Мені потрібен годи=нник.
Йому= потрібно нову= парасо=льку.
Їй потрібні зручні череви=ки.
Нам потрібна те=пла ко=вдра.
Їм потрібні гро=ші.
Вам потрібна відеока=мера.

** 27. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Їй потрібна була= краси=ва су=мка.
Йому= потрібна була= крава=тка.
Їм потрібні були= те=плі ку=ртки.
Мені потрібен був пра=льний порошо=к.
Нам потрібна була= відеока=мера.
Їй потрібна була= вечірня су=кня.
Мені потрібна була но=ва плівка.
Тобі не потрібен був комп’ю=тер.
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** 28. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Мені потрібна бу=де тепла ша=пка.
Йому= потрібна бу=де парасо=лька.
Тобі потрібні бу=дуть окуля=ри.
Їй потрібна бу=де но=ва ку=ртка.
Нам потрібна бу=де валіза.
Вам потрібен бу=де фотоапара=т?
Їм потрібні бу=дуть те=плі рукави=ці?

** 29. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Мені потрібен но=вий зо=шит.
Вам потрібна но=ва ру=чка?
Йому= потрібно зимо=ву ку=ртку?
Їй тре=ба до=вгу спідни=цю.
Їм потрібен літній о=дяг.
Тобі потрібен фотоапара=т?
Нам тре=ба зручне= взуття=.
Мені потрібна різнокольоро=ва ко=вдра.

* 31. ця блаки=тна спідни=ця
цей краси=вий піджа=к
це суча=сне пальто=
ці зручні чо=боти
* 32. 1. цей піджа=к; 2. ці шкарпе=тки; 3. цей шарф; 4. ці рукави=ці; 5. цей оліве=ць;
6. ці ли=жі.
** 33. 1. ця; 1. цей; 3. цю; 4. цей; 5. цю.
** 34. 1. та; 2. ті; 3. той; 4. ті; 5. той; 6. ті.
** 35. 1. та; 2. ту; 3. те; 4. ті; 5. те.
* 50. надрукувати фотогра=фії;
проявити плівку;
випрасувати блу=зку;
почистити пальто=;
вивести пля=му;
зашити ту=флі;
відремонтувати годи=нник.
*** 56. 1.
2.
3.
4.

Вра=нці на ву=лиці було= жа=рко. Я одягла= літню су=кню і білі туфлі.
Взи=мку я завжди= ношу= те=плий светр.
Я купи=в но=вий костю=м і мені тре=ба заплатити 130 гри=вень у ка=су.
Вчо=ра я купи=в дружи=ні блу=зку, але= їй не сподо=бався ко=лір, і я хо=чу
поміняти її в магази=ні.
5. Я ду=же до=вго шука=ла те=плу зимо=ву ша=пку і, наре=шті, знайшла=.
6. Якщо= ви зім’яли о=дяг, вам тре=ба його= ви=прасувати.
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ЗДОРО=В’Я
HEALTH

I’m ill and I need to phone
my workplace to let them
know that I won’t come
today. Would you help me?

This chapter will
help you.

You will be able to:


Describe yours physical condition



Locate medical care



Explain medical problems



Understand and follow instructions during
examination



Understand and follow treatment instructions



Purchase medicine/personal hygiene items



Get medical help in an emergency
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Нові слова=/ New vocabulary
Здоро=в’я
*
Як спра=ви?
Як ви?
Дя=кую, до=бре.
Пога=но.
Чому=?
У ме=не боли=ть голова=.
У ме=не боля=ть зу=би.
У ме=не температу=ра.
Мені потрібен лікар.
Вам тре=ба спа=ти.
**
Як здоро=в’я?
Мені пога=но.
Що з ва=ми?
Що у вас боли=ть?
У ме=не ангіна/не=жить.
У ме=не алергія.
Я втоми=вся (m)/втоми=лася (f).
Мені вже кра=ще.
Вам тре=ба ви=кликати лікаря.
Вам тре=ба піти= до лікаря.
Вам не мо=жна диви=тися телевізор.
***
Як ви себе= почува=єте?
Я захворів (m)/захворіла (f).
Мене= ну=дить.
Мене= моро=зить.
У ме=не норма=льна/висо=ка
температу=ра.
У ме=не висо=кий/низьки=й тиск.
У ме=не алергія на пило=к.
Вам тре=ба прийма=ти ліки.
Я вже здоро=вий (m)/здоро=ва (f).
Да=йте ліки від головно=го бо=лю.
Оду=жуй! (sg)/Оду=жуйте! (pl)!
Бу=дь здоро=вий (m)/здоро=ва (f)! (sg)
Бу=дьте здоро=ві (pl)!

Health

Тіло
*
голова=
чоло=
ву=хо
о=ко (sg) – о=чі (pl)
ніс
зуб
язи=к
го=рло

The Body

How are you doing?
How are you?
Fine, thank you.
Bad.
Why?
I have a headache. (My head aches.)
I have a toothache. (My teeth ache.)
I have a temperature.
You need a doctor.
You need to sleep.
How is your health?
I feel unwell.
What’s up with you?
What hurts you?
I have strep throat/running nose.
I have an allergy.
I am tired.
I feel better.
You need to call a doctor.
You need to visit the doctor.
You may not watch TV.
How are you feeling?
I have fallen sick.
I am nauseous.
I am shivering.
My temperature is normal/high.
My blood preasure is high/low.
I am allergic to pollen.
You need to take medicine.
I have already recovered.
Give me some medicine for a headache.
Recover/Get well.
Bless you!

head
forehead
ear
eye(s)
nose
tooth
tongue
throat
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ши=я
рука= (sg) - ру=ки (pl)
нога= (sg) - но=ги (pl)
спи=на
се=рце
живіт
бік (sg) – бо=ки (pl)
**
ту=луб
пра=вий
лівий
плече= (sg) - пле=чі (pl)
передпліччя (n)
лікоть (m, sg) - лікті (pl)
зап'я=стя (n)
кисть (f)
доло=ня (f)
па=лець (m, sg) – па=льці (pl)
ніготь (m, sg) – нігті (pl)
гру=ди (pl)
ребро= (sg) - ре=бра (pl)
пуп
лопа=тка
по=пере=к
сідни=ці (pl)
стегно= (sg) - сте=гна (pl)
коліно
гомілка
кісточка
ступня= (sg) - сту=пні (pl)
п’ята=
носо=к (sg) – носки= (pl)
пульс
кров (f)
шкіра
му=скул, м’яз
кістка
сугло=б
зв’я=зка
***
зір
слух
го=лос
сльоза= (sg) - сльо=зи
ди=хання (n)
леге=ня (f)
ни=рка
печінка
шлу=нок
кише=чник
селезінка
апе=ндикс
сечови=й міху=р

neck
hand(s)
leg(s)
back
heart
stomach
side(s)
trunk
right
left
shoulder(s)
forearm
elbow(s)
wrist
hand
palm
finger(s)
nail(s)
breast/chest
rib(s)
navel
soulder-blade
loins
buttocks/bottom
hip(s)/thigh(s)
knee
shank, shin
ankle
foot (feet)
heel
toe (front part of a foot)
pulse
blood
skin
muscle
bone
joint, articulation
ligament
eyesight
hearing
voice
tear(s)
breath
lung
kidney
liver
stomach
bowels, intestines
spleen
appendix
bladder
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жо=вчний міху=р
підшлунко=ва за=лоза
мо=зок
скро=ня (f)
поти=лиця (f)
скеле=т
хребе=т
спинни=й мо=зок
ще=лепа
арте=рія
ве=на
суди=на
капіля=р
кров'яни=й тиск
кровоно=сна систе=ма

gall-bladder
pancreas
brain
temple(s)
back of the head
skeleton
backbone, spine
spinal cord
jaw
artery
vein
vessel
capillary
blood preasure
circulatory system

Хворо=би
*
біль
просту=да
не=жить (f)
ка=шель (m)
грип
ангіна
нудо=та
рво=та
поно=с/діаре=я
апендици=т
алергія
інфа=ркт
СНІД
рак
інфе=кція
**
хворо=ба
поріз
о=пік
перело=м
уку=с
ви=вих
сине=ць (m, sg) – синці (pl)
***
захво=рювання (n)
незду=жання (n)
запа=лення (n)
депре=сія (f)
апа=тія (f)
безсо=ння (n)
похмілля (n)
отру=єння (n)
кровоте=ча
ро=зтяг
зара=ження (n)

Diseases
pain
cold, chill
running nose
cough
flu, grippe
strep throat, tonsillitis
sickness, nausea
vomit
diarrhea
appendicitis
allergy
heart attack
AIDS
cancer
infection
disease, illness
cut
burn
fracture, break
bite
dislocation
bruise
sickness, illness
indisposition
inflammation
depression
apathy, indifference
insomnia
hangover
poisoning
bleeding
strain, sprain
infection
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со=нячний уда=р
теплови=й уда=р
переохоло=дження (n)
обморо=ження (n)
бакте=рія (f)
мікро=б
сколіо=з
плоскосто=пість (f)
ревмати=зм
радикуліт
склеро=з
вагітність (f)
або=рт
ви=кидень (m)
венери=чне захво=рювання (n)

sunstroke
heat stroke
becoming too cold
chilblain
bacterium
microbe
scoliosis
flat feet
rheumatism
radiculitis
sclerosis
pregnancy
abortion
miscarriage
STD

Апте=чка
*
реце=пт
ліки
табле=тка
міксту=ра
мазь (f)
крем
йод
ва=та
бинт
пла=стир
спирт
шприц
уко=л/ін'є=кція (f)
термо=метр/гра=дусник
окуля=ри (pl)
лінза
презервати=в
тампо=ни
прокла=дка
**
ма=рля (f)
кра=плі (pl)
порошо=к
нарко=тики (pl)
ми=лиця (f)
***
зубна= ни=тка
знебо=люючий за=сіб
жарозни=жуючий за=сіб
пе=рша допомо=га
шту=чне ди=хання (n)
протизаплідні таблетки (pl)

Pharmacy. Medical Kit

*** У лікаря (Ліка=рня/Поліклініка)
На що ска=ржитеся?

At the Doctor’s (Hospital/Clinic)
What are your complaints?

Prescription
medicine
tablet, pill
(liquid) medicine, mixture
ointment
cream
iodine
cotton wool
bandage
band-aid
spirit(s), alcohol
syringe
injection
thermometer
glasses
(contact) lens
condom
tampon
hygienic pad
gauze
drops
powder
drugs
crutch
dental floss
anaesthetic
febrifuge
first aid
artificial respiration
birth-control pills
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Що вас непоко=їть?
Коли= ви захворіли?
Сіда=йте.
Ляга=йте.
Поверніться.
Покажіть язи=к.
(Не) ди=хайте.
Ди=хайте гли=бше.
но=сом.
ро=том.
Роздягніться (до по=ясу).
Полощіть...
Прийма=йте ...
Зака=пуйте ...
Зда=йте ана=лізи.
Поміряйте температу=ру.
Нічо=го серйо=зного.

What bothers you?
When did you fall ill?
Sit down.
Lie down.
Turn around.
Show your tongue.
(Don’t) breathe.
Breathe deeper.
with your nose.
with your mouth.
Take off your clothes (to the waist).
Gargle …
Take … (pills)
Drip …
Take your medical tests.
Take your temperature.
Nothing serious.

Швидка= допомо=га (Швидка=) - 03
Мені тре=ба ви=кликати лікаря.
Прийміть ви=клик, будь ла=ска.

Ambulance - 03
I need to call a doctor.
Take my call, please.

*Лікар
**
педіа=тр
терапе=вт
данти=ст
паціє=нт (m)/паціє=нтка (f)
хво=рий (m)/хво=ра (f)
***
окуліст
ЛОР (ву=хо-го=рло-ніс)
гінеко=лог
кардіо=лог
хіру=рг
стомато=лог
невропато=лог
психіа=тр
психотерапе=вт

Doctor

*
хворіти (I,Imp.)/захворіти (I,Perf.)
боліти (II, Imp.)/заболіти (II, Perf.)
**
почува=ти (I,Imp.)/відчу=ти (I, Perf.)
чха=ти (I,Imp.)/чхну=ти (I, Perf.)
ка=шляти (I,Imp.)
ди=хати (I,Imp.)
лікува=ти (I,Imp.)/ви=лікувати (I,Perf.)
виклика=ти (I,Imp.)/ви=кликати
(I,Perf.)
лама=ти (I,Imp.)/злама=ти (I,Perf.)
па=дати (I,Imp.)/впа=сти (I,Perf.)

pediatrician
therapist
dеntist
patient
patient
oculist
E.N.T.
gynaecologist
cardiologist
surgeon
stomatologist
neurologist
psychiatrist
phychotherapist
to be ill/to fall ill
to ache, to hurt
to feel
to sneeze
to cough
to breathe
to treat, to cure
to call
to break
to fall down
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чу=хатися (I,Imp.)
***
моро=зити (II,Imp.)
ну=дити (II, Imp.)/зну=дити (II,Perf.)
рва=ти (I,Imp.)/ви=рвати (I,Perf.)
прийма=ти (I,Imp.)/прийня=ти (I,Perf.)
ліки
засту=джуватися (I,Imp.)/застуди=тися
(II,Perf.)
зверта=тися (I,Imp.)/зверну=тися
(I,Perf.)
огляда=ти (I,Imp.)/огля=нути (I,Perf.)
міряти (I,Imp.)/поміряти (I,Perf.)
температу=ру/тиск
здава=ти (I,Imp.)/зда=ти (I,Perf.)
ана=лізи
полоска=ти (I,Imp.)/прополоска=ти
(I,Perf.)
па=рити (II,Imp.)/попа=рити (II,Perf.)
но=ги
зака=пувати (I,Imp.)/зака=пати
(I,Perf.)
оду=жувати (I,Imp.) /оду=жати
(I,Perf.)
ра=дити (II,Imp.)/ пора=дити (II,Perf.)

to itch
to feel chilly, to shiver
to feel nauseous
to vomit
to take medicine
to catch a cold
to go/see (a doctor)
to examine
to take one’s temperature/blood pressure
to take medical tests
to gargle
to steam feet
to drip
to recover
to advise, to recommend
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Though Ukrainian ways of treating medical problems are somewhat
different from American ones, people in Ukraine still pay a lot of attention
to health. It is even reflected in the language, for instance the greeting
“Здра=стуйте!” basically means “Be healthy”, as well as the traditional
reaction to someone sneezing “Будь здоро=вий!/Будь здоро=ва!/Бу=дьте
здоро=ві!”; one of frequently used replies to “Дя=кую!” is “На здоро=в’я!”
(“May it be good for your health!”); a habitual toast is “За ва=ше
здоро=в’я!” (“To your health!”).

The temperature of the human body in Ukraine is measured in degrees
Centigrade. Normal human body temperature is 36,6 0.
o

F

98.6
98.8
98.9
99.1
99.3
99.5
99.7
99.9
100.0
100.2
100.4
100.6
100.8
100.9
101.1
101.3
101.5
101.7
101.8
102.0
102.2

TEMPERATURE
o
C
37.0
37.1
37.2
37.3
37.4
37.5
37.6
37.7
37.8
37.9
38.0
38.1
38.2
38.3
38.4
38.5
38.6
38.7
38.8
38.9
39.0

CONVERSION
o
F

CHART

102.4
102.6
102.7
102.9
103.1
103.3
103.5
103.6
103.8
104.0
104.2
104.4
104.5
104.7
104.9
105.1
105.3
105.4
105.6
105.8
106.0
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Спро=буйте свої си=ли!/Just try it!
Лекси=чні впра=ви /Vocabulary exercises
1. Match the words with the picture.
голова=
чоло=
поти=лиця
ву=хо
о=ко
ніс
зуб
язи=к
ши=я
рука=
нога=
спи=на
живіт
бік
ту=луб
плече=
передпліччя
лікоть
зап’я=стя
кисть
доло=ня
па=лець
ніготь
гру=ди
пуп
лопа=тка
по=пере=к
сідни=ця
стегно=
коліно
гомілка
кісточка
ступня=
п’ята=
шкіра
2. Read the following words and show the parts of your body.
a) Голова=, чоло=, поти=лиця, ву=хо, ву=ха, ніс, о=ко, о=чі, скро=ня, скро=ні, зуб,
ще=лепа, язи=к, ши=я, го=рло, рука=, ру=ки, плече=, пле=чі, лікоть, лікті, па=лець,
па=льці, ніготь, нігті, се=рце, живіт, бік, бо=ки, гру=ди, пуп, спи=на, хребе=т,
по=перек, сідни=ці, нога=, но=ги, стегно=, сте=гна, коліно, коліна, гомілка,
кісточка, ступня=, сту=пні, п’ята=, шкіра, пульс, м’яз, тіло.

b) Пра=ве ву=хо, ліве ву=хо, пра=ве о=ко, ліве о=ко, пра=ва скро=ня, ліва скро=ня, пра=ва
рука=, пра=ве плече=, пра=вий лікоть, пра=ве передпліччя, пра=ве зап’я=стя, пра=ва
кисть, пра=ва доло=ня, ліва рука=, ліве плече=, лівий лікоть, ліве передпліччя,
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ліве зап’я=стя, ліва кисть, ліва доло=ня, пра=вий бік, лівий бік, пра=ва лопа=тка,
ліва лопа=тка, пра=ва нога=, пра=ве стегно=, пра=ве коліно, пра=ва гомілка, пра=ва
кісточка, пра=ва ступня=, пра=ва п’ята=, пра=вий носо=к, ліва нога=, ліве стегно=, ліве
коліно, ліва гомілка, ліва кісточка, ліва ступня=, ліва п’ята=, лівий носо=к.
3. Divide the words into categories.
External parts of the body

Internal parts of the body

Шкіра, кістка, кров, голова=, чоло=, мо=зок, ніс, зу=би, язи=к, ще=лепа, ши=я, го=рло,
спи=на, хребе=т, спинни=й мо=зок, лопа=тки, гру=ди, се=рце, леге=ні, ре=бра, живіт, шлу=нок,
кише=чник, ни=рки, печінка, селезінка, ру=ки, но=ги, арте=рія, ве=на.
4. Solve the crossword puzzle.
Across:
1. sickness
5. infection
8. bacterium
10. cancer
12. infection
16. heart attack
19. chilblain
20. poisoning
22. allergy
24. vomit
27. hangover
29. sclerosis
31. cold, chill
33. insomnia
34. fracture
35. sunstroke

Down:
2. apathy
3. running nose
4. microbe
6. quinsy, tonsillitis
7. indisposition
9. appendicitis
11. cough
13. nausea
14. disease
15. becoming too cool
17. strain
18. bite
21. inflammation
23. radiculitis
25. rheumatism
26. burn
28. bleeding
30. cut
32. diarrhea
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1

2

3
4

9

8

13

12

14
18

6

5
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7

11

15

19

20
24
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ь

26

31

21

23

22

28

27
32

17

16

30

29

33

34
35

5. Find the words in the grid across and down:
Prescription, tablet, liquid medicine, ointment, cream, iodine, cotton wool,
bandage, band-aid, spirits, syringe, injection, thermometer, comdom, medicine,
gauze, drops, powder, drugs, dental floss.
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о

6. Unscramble the words.
р/л/о –
л/і/к/а/р –
г/р/у/р/і/х –
д/н/и/т/а/т/с –
р/т/а/і/д/е/п –
с/т/о/у/к/л/і –
ц/і/п/а/т/н/є –
х/й/в/о/и/р –
т/е/п/е/р/а/в/т –
а/р/т/п/и/с/і/х –
н/е/і/г/о/к/о/л/г –
г/о/к/а/л/р/д/і/о –
м/а/с/т/о/о/т/л/г/о –
в/р/о/п/а/е/н/о/т/г/о/л –
п/с/и/о/х/р/а/п/е/е/т/в/т –
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7. Translate into English.
боліти/заболіти –
чха=ти/чхну=ти –
ка=шляти –
ди=хати –
лікува=ти/ви=лікувати –
виклика=ти/ви=кликати врача= –
лама=ти/злама=ти –
па=дати/впа=сти –
чу=хатися –
почува=ти/відчу=ти –
моро=зити –
ну=дити –
прийма=ти/прийня=ти ліки –
засту=жуватися/застуди=тися –
міряти/поміряти температу=ру/тиск –
здава=ти/зда=ти ана=лізи –
полоска=ти/прополоска=ти го=рло –
зака=пувати/зака=пати –
оду=жувати/оду=жати –
ра=дити/пора=дити –
8. Transfer the body temperature in Centigrade degrees into Farenheit degrees.
35,0 –
40,0 –
37,5 –
35,8 –
37,7 –
40,3 –

36,0 –
41,0 –
38,5 –
36,2 –
38,4 –
40,7 –

37,0 –
42,0 –
39,5 –
36,6 –
38,8 –
41,2 –

38,0 –
35,5 –
40,5 –
36,9 –
39,1 –
41,6 –

39,0 –
36,5 –
41,5 –
37,2 –
39,9 –
42,4 –

9. Odd one out.
Model: Ву=хо, го=рло, се=рце, окуліст, кістка. (All the rest are parts of the body).
а) Голова=, рука=, плече=, коліно, лікар.
б) Печінка, шлу=нок, нога=, мо=зок, кише=чник.
в) Не=жить, живіт, ка=шель, алергія, отру=єння.
г) Мікро=б, табле=тка, мазь, кра=плі, пла=стир.
ґ) Ди=хайте, полощіть, прийма=йте, боліти, зака=пуйте.
д) Терапе=вт, данти=ст, паціє=нт, кардіо=лог, хіру=рг.
е) Чха=ти, ка=шляти, спа=ти, ну=дити, чу=хатися.
є) Арте=рія, кров, ве=на, інфа=ркт, капіля=р.
ж) Ру=ки, спи=на, сте=гна, о=чі, леге=ні.
з) Алергія, данти=ст, міксту=ра, пульс, здоро=в’я.
10. Make your own list of cognates from the chapter.
Model: Пульс, апендици=т, інфе=кція, депре=сія, табле=тка, .....
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* How to Say “I Feel Well/Bad”.
Verb «почува=ти» and Adverbs of Physical State
- Як ви себе= почува=єте?
- Я почува=ю себе= до=бре.
- Я почува=ю себе= пога=но.
Pronoun
я
ти
він/вона=
ми
ви
вони==

Verb
почува=ю
почува=єш
почува=є
почува=ємо
почува=єте
почува=ють

- How do you feel?
- I feel well.
- I feel unwell (badly).
Pronoun

себе=

Adverb

до=бре/пога=но

The verb почува=ти (to feel) is used with the Reflexive Pronoun себе= (self) when
describing a physical state. It is possible to change the place of pronoun себе= in this
pattern. Example: Як ви себе= почува=єте? Як ви почува=єте себе=?
* 11. Insert the necessary forms of the verb почува=ти. Read and translate the

sentences.
1. Я _________ себе= непога=но.
2. Він сього=дні _________ себе= недо=бре.
3. Вона= _________ себе= чудо=во.
4. Ти _________ себе= прекра=сно.
5. Ми _________ себе= чудо=во.
6. Як ви себе= _________ ?
Useful words:

excellent
as always
poorly
not bad
fine
wonderful
excellent

чудо=во
як завжди=
недо=бре
непога=но
прекра=сно
чуде=сно
відмінно

** 12. Read and translate the text. Use the verb почува=ти (to feel).
Я завжди= (почува=ти) себе= до=бре. Але= в неділю вве=чері я (почува=ти)
себе= пога=но. У ме=не боліли ру=ки, но=ги, голова=. Я поміряв температу=ру.
Температу=ра була= висо=ка.
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У понеділок вра=нці прийшо=в лікар:
– Як ви себе= (почува=ти)? – запита=в він.
– Я (почува=ти) себе= недо=бре, – відповів я.
– Ду=маю, у вас грип, – сказа=в лікар, – але= че=рез три
дні ви (почува=ти) себе= набага=то кра=ще. І пра=вда. У се=реду
я (почува=ти) себе= абсолю=тно здоро=вим.
Note! There are a number of adverbs, which are used mainly to modify other adverbs.
Example: Він почуває себе ду=же добре. He feels very well.
a little
very
so
too
quite
quite/not at
all

тро=хи
ду=же
так
зана=дто
по=вністю
зо=всім

* 13. Read and translate the sentences.
1. Мені зо=всім не бо=ляче.
2. Я ви=п’ю тільки тро=хи.
3. Ви да=ли мені зана=дто бага=то табле=ток.
4. Я почува=ю себе= ду=же до=бре.
5. Він зана=дто бага=то працюва=в.
6. Вона= так пога=но себе= почува=є!
** 14. Insert the adverb.
1. Оле=г почува=є себе= (very) до=бре.
2. Ми (so) си=льно втоми=лись!
3. Ви п’є=те (too) бага=то води=.
4. Він (quite) ма=ло їсть.
5. Лікар ви=писав йому= (so) бага=то різних ліків!

* To be Sick/Ill, to Hurt.
The Verb хворіти
Я хворію ду=же рідко.

I get sick very seldom.

To say that somebody gets sick with a desease, use the pattern:
Хворіти + на + Noun Acc.
Let’s Conjugate the verb хворіти
Pronoun
я
ти
він/вона=
ми
ви
вони==

Verb
хворію
хворієш
хворіє
хворіємо
хворієте
хворіють

Preposition

Noun Acc.

на

грип
ангіну
вітря=нку
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* 15. Insert the necessary forms of the verb хворіти. Read and translate the

sentences.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Я ніко=ли не _________ .
Я давно= тебе= не ба=чив. Ти _________ ?
Він ча=сто _________ .
Вона= рідко _________ .
Ми _________ на грип.
Ви _________ на ангіну?
Вони== не (Past Tense) . Вони= відпочива=ли в санато=рії.

** 16. Read and translate the text. Use the verb хворіти or захворіти
У нас у роди=ні ніхт=о ніко=ли не (хворіти-захворіти). Не (хворітизахворіти) моя= бабу=ся, моя= ма=ма, не (хворіти-захворіти) мій та=то. Я теж
ніко=ли не (хворіти-захворіти). Але= одно=го ра=зу, коли= мені було= вісім ро=ків,
я (хворіти-захворіти). У ме=не ду=же боліло го=рло. Ма=ма запита=ла: “Ти
(хворіти-захворіти)?” “Так”, – відповів я і запла=кав. “Ма=мо, чому= я
(хворіти-захворіти)?” – запита=в я. “Мабу=ть, ти з'їв бага=то моро=зива”, –
сказа=ла ма=ма. Ма=ма була= права=.

* The Verb to Hurt (боліти)
У ме=не боли=ть живіт.

My stomach hurts.

The verb боліти (to hurt) is used only in the 3rd person form. Personal Pronoun is
used in the Genitive Case. The Noun is used in the Nominative Case.
Pronoun
Gen.
у ме=не
у те=бе
у неї
у нас
у вас
у них

Noun Nom.

Verb
боли=ть (sg)

зуб, го=рло (sg)

боля=ть (pl)

ву=ха, зу=би (pl)

* 17. Insert the necessary form of the verb боліти.
Model: У ме=не (не) боли=ть зуб.
У ме=не (не) боля=ть зу=би.
1. У ньо=го _______ живіт.
2. У не=ї _______ нога=.
3. У вас _______ зу=би?
4. У те=бе _______ ву=хо?
5. У нас _______ но=ги.
6. У ме=не нічо=го не _______ !
** 18. Fill in the table.
У ме=не (не) боли=ть...

У ме=не (не) боля=ть...
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Words: голова=, зуб, се=рце, живіт, го=рло, зу=би, ву=ха, но=ги, ру=ки, спи=на,
коліно, ши=я.
* 19. Answer the questions about the pictures.
* 20. Ask your groupmate what problems people in the pictures have, using the

example.
a)
- Що в ньо=го боли=ть?
- У ньо=го боли=ть зуб.

b)

-

У неї боли=ть живіт?
_______________

- У неї боля=ть зу=би?
- _________________

-

У ньо=го боли=ть голова=?
_________________

- У ньо=го боли=ть спи=на ?
- _________________

-

У ньо=го боля=ть ву=ха?

- У ньо=го боли=ть ніс?
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-

______________

- ______________
Memorize constructions !

Noun
ліки
алергія

Preposition

Case

Example

від
на

Gen.
Acc.

ліки від ка=шлю
алергія на полуни=цю

* 21. Make up phrases, using the words. Fill in the table.
Model: Да=йте, будь ла=ска, ліки від гри=пу (Gen).
У ме=не алергія на мед (Acc).
Words to use: коти=, соба=ки, бджо=ли, поно=с, блюво=та, ро=злад шлу=нку,
головни=й біль, серцеви=й біль, зубни=й біль, парфу=ми, пух,
во=вна, за=пах тютюну=, пла=стир, ака=ція, бузо=к, не=жить, біль
у животі, уку=си комарів, мед, алкого=ль, полуни=ця, квітко=вий
пило=к.
ліки/мазь/міксту=ра від…

алергія на…

* How to Say “I can/I cannot”.
Modal Verb Могти=
Я не мо=жу приїхати сього=дні.
Я мо=жу приїхати за=втра.

I cannot come today.
I can come tomorrow.

Let’s Conjugate the verb могти=
The Present Tense
Pronoun
я
ти
він/вона=
ми
ви
вони==

Verb могти=
мо=жу
мо=жеш
мо=же
мо=жемо
мо=жете
мо=жуть

The Past Tense
Gender
m
f
n

Verb могти=
міг
могла=
могло=
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pl

могли=
The Future Tense

Pronoun
я
ти
він/вона=
ми
ви
вони==

змогти=
змо=жу
змо=жеш
змо=же
змо=жемо
змо=жете
змо=жуть

Note! The Future Tense of the verb могти= is formed with the prefix з-. The verb
змогти= is of the Perfect\ve Aspect form. The modal verb могти= /змогти= is always
followed by the Infinitive.
* 22. Read and translate the questions, then:
a) give positive answers to the questions;
b) give negative answers to the questions;

Model: - Він мо=же прийти= сам?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

- Так, він мо=же прийти= сам.
- Ні, він не мо=же прийти= сам.
Ти мо=жеш іти= сама=?
Вони= мо=жуть ви=кликати лікаря?
Вона= мо=же купи=ти ліки?
Ви мо=жете не кури=ти?
Він мо=же зроби=ти маса=ж?
Я мо=жу поміряти тиск?

Can he come by himself?
Yes, he can come by himself.
No he can’t come by himself.

* 23. Insert the necessary form of the verb могти. Read and translate the

sentences.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Сього=дні я не _________ працюва=ти. У ме=не боли=ть голова=.
Ти _________ мені допомогти=?
Він не _________ приїхати за=втра. Він захворів.
Ви _________ подзвони=ти лікарю ще вчо=ра.
Ми _________ відве=зти вас у ліка=рню вве=чері.
Він не _________ пи=ти ці ліки. У ньо=го алергія.
Я __________ взя=ти реце=пт за=втра.
Лікар не _______ прийня=ти його= мину=лого ти=жня.

* Modal Words
мо=жна (may)/не мо=жна (to be not allowed)/(may not)
Вам не мо=жна ходи=ти.

You shouldn’t/may not walk.

The Modal words мо=жна/ не мо=жна in the sentences are followed by the Infinitive
or the Noun in the Accusative Case. Before the Modal words мо=жна/ не мо=жна
the Dative Case of the Personal Pronoun is used.
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The Present Tense
Pronoun
Dat.
мені
тобі
йому=
їй
нам
вам
їм

Modal word
(нe) мо=жна
тре=ба
потрібно

Verb

Noun

Infinitive

Acc.

* 24. Insert modal words according to the meaning of the sentence.
1. Вам _________ лежа=ти, тому= що у вас висо=ка температу=ра.
2. Вам _________ гуля=ти, тому= що у вас грип.
3. _________ мені кури=ти? Ні, _________ .
4. Вам _________ прийма=ти ліки.
5. Мені _________ поїхати в Крим?
Я ду=маю, _________ . Ви вже до=бре себе= почува=єте.
6. _________ мені поміряти тиск? Звича=йно. Сіда=йте, будь ла=ска.
7. У ме=не боли=ть голова=. Мені _________ ви=кликати лікаря.
Не _________ . Я ду=маю, ти про=сто стоми=лася.
* 25. Make up sentences as in the model.
Model: (Я) не мо=жна кури=ти.
Мені не мо=жна кури=ти.
1. (Ти) не мо=жна диви=тися телевізор.
2. (Він) тре=ба пи=ти гаря=чий чай.
3. (Вона=) потрібно зроби=ти уко=л.
4. (Ми) не мо=жна говори=ти го=лосно.
5. (Ви) мо=жна гуля=ти.
6. (Вони=) не мо=жна гра=ти у футбо=л.
* 26. Ask the questions and answer them as in the model.
Model: Анто=н хворіє. (гуля=ти)
- Анто=ну мо=жна гуля=ти?
- Ні, йому= не мо=жна гуля=ти.
1. Віктор хворіє. (кури=ти)
2. Віра хворіє.
(загоря=ти)
3. Іра хворіє.
(диви=тися телевізор)
4. О=ля хворіє.
(пла=вати)
5. Я=на хворіє.
(співа=ти)
* 27. Practice giving reasonable advice, as in the model.
Model: У Ка=ті боли=ть живіт.
Їй тре=ба ви=кликати “швидку=”.
Їй не мо=жна їсти о=вочі і фру=кти.
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у ко=го?
у ньо=го
у Сюза=ни
у ме=не
у неї
у То=ні
у Ме=рі
у вас

що боли=ть?
го=рло
голова=
нога=
живіт
спи=на
ву=хо
о=чі

що тре=ба роби=ти?
пи=ти молоко= з ме=дом
іти= в кафе=
відпочива=ти
ви=кликати лікаря
іти= до лікаря
лікува=тися
відпочива=ти

що не мо=жна роби=ти?
пи=ти холо=дну ко=лу
бага=то працюва=ти
гра=ти у футбо=л
їсти і пи=ти
танцюва=ти
ходи=ти в басе=йн
бага=то чита=ти

** The Past Tense. The Future Tense
The Past and the Future Tenses of the Modal words тре=ба/потрібно, (не)мо=жна
are formed with the verb бу=ти (to be) in appropriate form.
Pronoun Dat.
мені
тобі
йому=
їй
нам
вам
їм

Modal word

(не) мо=жна
тре=ба
потрібно

Past Tense

Future Tense

було= + Infinitive

бу=де + Infinitive

** 28. Read and translate the sentences. Say the sentences in the Past and

Future tenses, where it is possible.
Model: Я пога=но себе= почува=ю. Мені не мо=жна бігати. (Present)
1.
2.
3.
4.
5.

Я пога=но себе= почува=в. Мені не мо=жна було= бігати. (Past)
Ва=ня ка=шляє. Йому= не мо=жна пи=ти холо=дну ко=лу.
У ме=не боли=ть спи=на. Мені тре=ба зроби=ти маса=ж.
О=ля почува=є себе= до=бре. Їй мо=жна ходи=ти в басе=йн.
Віра хворіє. Їй не мо=жна гуля=ти.
Іра злама=ла но=гу. Їй тре=ба зроби=ти рентге=н.

* How to Say One Must/Has to Do Something.
Modal Word пови=нен (must, have to)
Ви не пови=нні роби=ти це.
Ви пови=нні ви=кликати лікаря.

You should not do it.
You should call the doctor.

The Modal word пови=нен (m) (must, have to) always agrees in gender and number with
the subject of the sentence. The Modal word пови=нен is followed by the Infinitive.
Present Tense
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Gender/
number
m
f
n
pl

Modal words
пови=нен
пови=нна
пови=нне
пови=нні

Verb
Infinitive

The Past
and the Future
Tenses of the Modal word пови=нен is formed with the verb бу=ти (to be) in appropriate
form.
Past Tense
Pronoun
Nom.
m
f
pl

Modal word

Past Tense

пови=нен
пови=нна
пови=нні

був
була=
були=

Verb
Infinitive

Future Tense
Pronoun
я
ти
він
вона=
ми
ви
вони==
29.

Modal word
пови=нен/пови=нна
пови=нен/пови=нна
пови=нен
пови=нна
пови=нні
пови=нні
пови=нні

Future Tense
бу=ду
бу=деш
бу=де
бу=де
бу=дете
бу=дуть
бу=дуть

Verb

Infinitive

* a) Fill in the blanks with the word пови=нен in the Present Tense.
** b) Change the sentences into the Past tense.
** c) Change the sentences into the Future tense.
Model: Він _________ іти== до лікаря.
a) Він пови=нен іти== до лікаря. (Present)
b) Він пови=нен був іти== до лікаря. (Past)
c) Він пови=нен бу=де іти== до лікаря. (Future)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Іва=нна _________ ви=пити молоко= з ме=дом.
Богда=н _________ купи=ти табле=тки.
Лікар _________ поміряти тиск.
Мари=на і Іри=на _________ зайти= до Андрія.
Масажи=ст _________ прийти= в 6 годи=н.
Медсестра= _________ зроби=ти йому= уко=л.
Ми _________ до=бре відпочи=ти.

** 30. Translate into Ukrainian.
1. You should take this medicine this evening.
2. You should not have worked a lot.
3. You’ll have to help me.
4. You should have bought this medicine and taken it 3 times per day.
5. He should give you an injection and a backrub.
6. She’ll have to measure blood pressure.
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** 31. Ask and answer the questions, as in the model.
Model: Тиск/низьки=й.
- Яки=й у вас тиск?
- У ме=не низьки=й тиск.
1. На=стрій/чудо=вий.
2. Пу=льс/норма=льний.
3. Температу=ра/висо=ка.
4. Здоро=в'я/міцне=.
5. Зу=би/здоро=ві.
** 32. Form the correct forms of the adjectives. Add nouns as in the model,

remember about gender/number agreement.
Model: здоро=вий – здоро=вий хло=пчик (m), здоро=ва дівчинка (f),
здоро=ве се=рце (n), здоро=ві зу=би (pl).
Words: хво=рий, слабки=й, голо=дний, си=льний, сміли=вий, щасли=вий,
бадьо=рий, оха=йний, терпля=чий.
** 33. Insert the correct form of the adjectives.
1. На мину=лому ти=жні О=ля _________ (хво=рий).
2. Я за=раз ду=же _________ (голо=дний).
3. Петро= завжди= був _________ (здоро=вий) і ніко=ли не хворів.
4. “Че=рез ти=ждень ви _________ (здоро=вий)”, сказа=в лікар
5. Мій друг подзвони=в мені і сказа=в, що він _______ (хво=рий).
6. Мій друг завжди= _________ (бадьо=рий) і _________ (енергійний).

** How to Express Physical and Emotional States
- Як ви себе= почува=єте?
- Мені пога=но.

- How do you feel?
- I feel sick.

In Ukrainian most Adverbs end in either the vowel -о or the vowel -е. These
adverbs mainly come from Adjectives.
To Form an Adverb of Physical and Emotional State, Follow the Pattern:
• Take Adjective with similar meaning
• Drop off the ending
• Add the suffix -о (rarely -е ) to the stem of the adjective
Example: Смішни=й (adjective) випа=док. Мені смішно (adverb).
* 34. Make up adverbs using the adjectives, given below. Translate them.
Model: пога=ний (adjective) – пога=но (adverb).
Words: жарки=й, кори=сний, недо=брий, важки=й, чудо=вий, весе=лий.
**Note! The Past and the Future Tenses is formed with the verb бути (to be) in
the appropriate form. Personal Pronoun is used in the Dative Case.
Pronoun
Dat.

Present
Tense

Past
Tense

Future
Tense
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мені
тобі
йому=
їй
нам
вам
їм

пога=но
——

було=

бу=де

до=бре
бо=ляче
стра=шно

* 35. Make up sentences in the Past, Present and Future tenses, using adverbs

describing a physical state. Translate the sentences.
Model: Мені жа=рко. (Present).
На ву=лиці було= жа=рко. (Past).
Тобі бу=де жа=рко в ку=ртці. (Future).

Words to use: ве=село, су=мно, приє=мно, ва=жко, ле=гко, стра=шно.
Note! There are a number of Adverbs, which are used mainly to modify other Adverbs
and Adjectives. Example: Він гово=рить ду=же до=бре. He speaks very well.
a little
very
so
too
only
quite
quite/not at all

тро=хи
ду=же
так
на=дто
тільки
до=сить
зо=всім

* 36. Read and translate the sentences.
1. Мені зо=всім не бо=ляче.
2. Я ви=п'ю тільки тро=хи.
3. Ви дали= мені на=дто бага=то табле=ток.
4. Я почува=ю себе= ду=же до=бре.
5. Він на=дто бага=то працюва=в.
6. Вона= почува=є себе= так пога=но.

*** How to Denote A Personal State.
The Impersonal Verbs
To denote a physical or emotional state the Impersonal Verbs are used. The
Impersonal Verbs denote a condition independent of human will. It is possible to
express a personal state in two ways:
1. To denote a physical or emotional state a special group of Reflexive
Impersonal Verbs are used in the 3rd person singular form. Personal Pronouns are used
in the Dative Case.
Мені хо=четься на мо=ре.
Мені не спи=ться.
Pronoun
Dat.

I feel like going to the seaside.
I am not sleeping well.
Verb

Past Tense

Present Tense

Future Tense

мені
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тобі
йому=
їй
нам
вам
їм

(не) хотілося

(не) хо=четься

(не) бу=де хотітися

(не) спа=лося

(не) спи=ться

(не) бу=де спа=тися

*** 37. Insert pronouns in brackets in the Dative Case. Read and translate the

sentences.
1.
2.
3.
4.
5.

(Я) не спа=лося вчо=ра.
В неділю мо=жна поспа=ти до=вше, але= (він) не спи=ться.
Сього=дні (він) не хо=четься іти== в кіно=.
Є таки=й ви=слів: “(Я) не спи=ться – не лежи=ться”.
(Вони=) хотілося поїхати в парк, але= Мари=на захворіла.

*** 38. Make up 6 sentences, with the verbs хо=четься, (не) спи=ться.
Model: Сього=дні жа=рко, тому= мені хо=четься пи=ти.
2. To denote a physical state with some verbs, like лихома=нити (to feel feverish),
ну=дити (to feel sick), моро=зити (to feel shivery), are used in the 3rd person singular form.
Personal Pronouns are used in the Accusative Case.
Мене= моро=зить.
Мене= ну=дить.
Pronoun
Acc.
мене=
тебе=
його=
її
нас
вас
їх

I feel shivery
I am sick.
Verb

Past Tense

Present Tense

Future Tense

моро=зило

моро=зить

бу=де моро=зити

ну=дило

ну=дить

бу=де ну=дити

*** 39. Change the pronouns into the Accusative Case. Read and translate the

sentences.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Вона= зме=рзла, і (вона=) си=льно моро=зило.
У Сашка= грип, тому= (він) си=льно лихома=нить.
У неї си=льно боли=ть живіт, і (вона=) ну=дить.
Вчо=ра у ме=не була= висо=ка температу=ра, боліла голова=, (я) моро=зило.
Він пога=но почува=є себе=, (він) ну=дить.
(Він) лихома=нить уже= два дні.

*** 40. Change the verb in the brackets into the Past Tense, translate the sentences.
1. Він си=льно застуди=вся. Його= (моро=зити).
2. Я втоми=лася. Мені (хотітися) відпочи=ти.
3. Бори=с хворів на грип мину=лого ти=жня. У ньо=го була= висо=ка
температу=ра, його= (лихома=нити).
4. Ти була= бліда вчо=ра. Тобі (ну=дити)?
5. Ма=буть, я з'їла щось несвіже. Мене= (ну=дити).
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Дава=йте Погово=римо!/Let’s Talk!
* 41.

a) Practice the dialogues.
- Як ви себе= почува=єте?
- Пога=но.
- Що з ва=ми тра=пилося?
- У ме=не боли=ть голова=.
-

Як ви себе= почува=єте?
Пога=но.
Що у вас боли=ть?
У ме=не боля=ть зу=би.
Вам тре=ба іти= до лікаря.

-

Як ви себе почува=єте?
Пога=но.
Що з ва=ми тра=пилося?
Нічо=го. Я втоми=вся.
Вам тре=ба відпочи=ти.

-

Як ви себе= почува=єте?
Не ду=же до=бре.
Яка= у вас температу=ра?
Не зна=ю.
Вам тре=ба поміряти температу=ру.

- Що з ва=ми?
- Я впав і злама=в ру=ку.
- Вам тре=ба терміно=во іти= до лікаря.
* 42.

a) Read the dialogue.

03 “Швидка= допомо=га”
-

Алло=! «Швидка= допомога=»? Я хо=чу ви=кликати лікаря.
Що тра=пилось?
Мій друг злама=в но=гу.
Ва=ша адре=са?
Ву=лиця Франка=, буди=нок 28, кварти=ра 89.

b) Complete the dialogues and act them out.
1. - «Швидка= допомо=га».
- Запишіть ви=клик.
- Ва=ша адре=са?
- Ву=лиця _________________ , буди=нок ____ , кварти=ра, _____ ,
прізвище __________________ , ім'я= ___________________ .
2. -

Алло=, це __________ ?
Так. Я вас слу=хаю.
__________________________ .
Ва=ша адре=са?
__________________________ .
Кварти=ра?
_______ .
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* 43. Practice the dialogues.
- Да=йте мені, будь ла=ска, ліки. Ось реце=пт.
- 19 гри=вень.
- Дя=кую.
- Пи=ти три ра=зи на день1 після їжі.
-

Да=йте мені, будь ла=ска, що-не=будь від не=житі.
Є санори=н.
Це га=рні ліки?
Так.

- У ме=не боли=ть голова=. Да=йте що-не=будь.
- Будь ла=ска, аспіри=н.
________________
1
три ра=зи на день - three times a day
** 44. Read the dialogue.
- У ме=не боли=ть го=рло. Да=йте, будь ла=ска, ліки.
- Будь ла=ска. Прийма=йте три ра=зи на день.
- До=бре. Скільки ко=штує?
- Чоти=ри гри=вні і п'я=ть копійок.
*** 45. Make up questions using the example.
- Скажіть, будь ла=ска, у вас є що-не=будь від просту=ди?
- Так, є. Ось га=рні ліки.
- Як їх прийма=ти?
- По 1 (одній) табле=тці 3 ра=зи в день пе=ред прийняття=м їжі.
проблема
не=жить
ка=шель
алергія
ангіна

кількість ліків
по 4 кра=плі
по 3 ча=йні ло=жки
по 2 табле=тки
по 1 табле=тці

час
на ніч
уве=чері
пе=ред їжею
2 ра=зи в день

* 46. Make up a dialogue based on the picture.

** 47.

a) Read and translate the dialogue.
- Як спра=ви?
- Норма=льно. А у те=бе?
- Ду=же пога=но.
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-

Що тра=пилось?
Я захворів.
Що у те=бе боли=ть?
Мені пога=но. У ме=не ка=шель, не=жить і ду=же боли=ть голова=.
А го=рло боли=ть?
Так, тро=хи.
А яка= у те=бе температу=ра?
Три=дцять сім і вісім.
Ти пив ліки?
Так, я ви=пив аспіри=н.
До=бре, це ефекти=вні ліки.

b) Substitute the underlined words and act out the dialogue.
с) Make up and write down the dialogue, using the phrases.
How do you feel?
What happened?
What hurts?
You need to have a rest.
** 48.

a) Read and translate the dialogue.
Джо=н: Як спра=ви?
Та=ня: Норма=льно. А у те=бе?
Джо=н: Жахли=во!
Та=ня: Що тра=пилось?
Джо=н: Я захворів.
Та=ня: Що уте=бе боли=ть?
Джо=н: Мені пога=но. У ме=не боли=ть голова=. Я ка=шляю, чха=ю, у ме=не
не=жить.
Та=ня: А го=рло боли=ть?
Джо=н: Так, тро=хи.
Та=ня: А температу=ра є?
Джо=н: Ма=буть є.
Та=ня: Тре=ба іти= до лікаря.
b) Answer the questions.
1. Як спра=ви у Га=нни?
2. Як спра=ви уДжо=на?
3. У ньо=го боли=ть живіт?
4. У ньо=го боли=ть голова=?
5. Він ка=шляє?
6. У ньо=го є температу=ра?
7. Що у ньо=го боли=ть?

*** 49.

a) Read and translate the dialogues.
Женя: Як здоро=в'я, Том? Ти ду=же пога=но вигляда=єш.
Том: Я себе= пога=но почува=ю. Мене= ду=же моро=зить.
Оля: Що тра=пилось?
Том: Я захворів.
Женя: Що у те=бе боли=ть?
Том: У ме=не си=льний головни=й біль, не=жить, ка=шель і на=віть тро=хи
ну=дить.
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Оля: А го=рло боли=ть?
Том: Так, тро=хи. Мені бо=ляче ковта=ти1.
Женя: А температу=ра є?
Том: Ма=буть, є. Я ще не міряв.
Женя: Я ду=маю, у те=бе грип. Тре=ба іти до лікаря.
_____________________
1
ковта=ти to swallow
b) Answer the questions.
1. Ви ча=сто хворієте гри=пом?
2. Які ліки ви прийма=єте від гри=пу?
3. Чим ви звича=йно ліку=єтеся, якщо= у вас ангіна?
4. Що ви прийма=єте від головно=го бо=лю?
5. Чи зверта=лися ви коли=-не=будь за допомо=гою до хіру=рга?
6. Як ча=сто ви перевіря=єте свій зір? Де?
7. Як ви розумієте фразу: «Здоро=в'я ні за які гро=ші не ку=пиш»?
*** 50.

a) Read and translate the dialogue.

У ліка=рні
Олег: Здра=стуйте!
Лікар: Здра=стуйте! Сіда=йте, будь ла=ска. На що ска=ржитеся?
Олег: Я пога=но себе= почува=ю: у ме=не боли=ть голова=, мені ва=жко
ди=хати.
Лікар: Давно= ви відчу=ли себе= пога=но?
Олег: Тільки сього=дні.
Лікар: Будь ла=ска, роздягніться. Так, ди=хайте! Мо=жете одягну=тися.
Ви хво=рі, у вас грип. Ось реце=пт, купіть ліки. Якщо= в
п'я=тницю бу=дете почува=ти себе= кра=ще, прийде=те до ме=не в
поліклініку. Якщо= температу=ра бу=де висо=ка, ви=кличте лікаря
додо=му. А за=раз вам потрібно піти= додо=му і лягти=.
Олег: Спаси=бі, лікар! До поба=чення!
Лікар: Усьо=го до=брого! Бу=дьте здоро=ві!
b) Act out the dialogue.
Person A: You have the following health problems:
a) ангіна; b) отру=єння; c) не=жить; d) безсо=ння;
e) зубни=й біль.
Person B:

*** 51.

You are a doctor. Suggest the remedy, using the following
phrases: Вам тре=ба ...
Вам мо=жна ...
Вам не мо=жна ...

a) Read and translate the dialogue.

Розмо=ва з лікарем
- На що ска=ржитеся?
- У ме=не боли=ть голова=. Си=льна не=жить. Ка=шель.
- А яка= температу=ра?
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- Вра=нці була= 380C (гра=дусів), а вчо=ра вве=чері 390C.
- Покажіть, будь ла=ска, го=рло ... За=раз мені тре=ба послу=хати вас.
За=раз поміряю вам тиск ... У вас грип. Я ви=пишу вам реце=пт на
ліки. Два ра=зи в день до вас бу=де приїжджа=ти медсестра= роби=ти
уко=ли. Насту=пного ти=жня, якщо= температу=ра бу=де норма=льна,
зайдіть до ме=не в поліклініку.

В кабіне=ті у терапе=вта
Насту=пний!
До=брий день!
До=брий день! Прохо=дьте, будь ла=ска. Сіда=йте. На що ска=ржитеся?
У ме=не ду=же боли=ть го=рло. Крім то=го, не=жить і ка=шель. Ма=буть, я
застуди=вся.
- Температу=ру міряли?
- Ні.
- За=раз я дам вам термо=метр. Тре=ба міряти температу=ру.

-

(че=рез п'ять хвили=н)

- Температу=ра 37,80 (три=дцять сім і вісім). Коли= ви захворіли?
- Вчо=ра вве=чері я відчу=в себе= ду=же пога=но.
- Покажіть го=рло. Так. До=бре. Роздягніться до по=ясу, я хо=чу вас
послу=хати. Ди=хайте гли=бше1. Те=пер не ди=хайте. Поверніться2
спино=ю. Леге=ні чи=сті.
- Лікар, що це зна=чить?
- Зна=чить в леге=нях нема=є запа=лення3. Це до=бре. Вам тре=ба днів
п'ять поле=жати вдо=ма. Полощіть го=рло сіллю і со=дою (одна= ча=йна
ло=жка со=ди і одна= ча=йна ло=жка со=лі на скля=нку те=плої води=).
Прийма=йте аспіри=н. Від не=житі я вам ви=пишу кра=плі. Ку=пите їх в
апте=ці і зака=пуйте в ніс по 2 (дві) кра=плі три ра=зи на день.
- До=бре, дя=кую.
- Прихо=дьте до ме=не че=рез три дні. Усьо=го до=брого!
- До поба=чення, лікар.
____________________
1
гли=боко
deep
2
поверну=тися to turn back
3
запа=лення
inflamation
b) Make up sentences using word combinations.
зверну=тися до лікаря, ви=кликати лікаря додо=му, пора=дитися з
лікарем, замо=вити ліки, вико=нувати пора=ди лікаря, дотри=муватися
постільного режи=му, прийма=ти ліки, полоска=ти го=рло.
c) Answer the question: ”Що у вас боли=ть?”/”На що ска=ржитесь?”. Use

the following words and word combinations to answer the question.
си=льна не=жить, ка=шель, біль у го=рлі, охри=пнути, висо=ка (підви=щена)
температу=ра, мені пога=но, мене= моро=зить, безсо=ння.
d) You call your friend. He/she doesn’t feel well. Ask him/her how he/she

feels today and give your advice about what to do.
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a) Read and translate the text.
Коли= я був мале=нький, я ду=же не хотів іти= в шко=лу. Я ча=сто говори=в
ма=мі, що пога=но себе= почува=ю. Я говори=в, що в ме=не боли=ть живіт чи голова=,
чи го=рло. Ма=ма мені не вірила1. Але= одно=го ра=зу я серйо=зно захворів. У ме=не
був ка=шель і висо=ка температу=ра. Прийшо=в лікар і сказа=в, що мені тре=ба
роби=ти уко=л і пи=ти табле=тки. По=тім я зрозумів, що кра=ще2 не хворіти і
говори=ти пра=вду.
_________________

** 52.

1
2

вірити
кра=ще

-

to believe
better

b) Choose the correct answer.
1. У ме=не боли=ть
2. У ме=не

не=жить
ка=шель
алергія

3. У ме=не висо=ка/висо=ке
4. Мені тре=ба пи=ти

*** 53.

живіт
зуб
нога=

температу=ра
тиск

міксту=ру
компо=т
табле=тки

a) Read and translate the text.

Оле=г захворів
Вчо=ра Оле=г до=вго ката=вся на ли=жах. Було= хо=лодно, але= Оле=г не хотів
поверта=тися додо=му: давно= не був у лісі. Він поверну=вся додо=му пізно, а
вра=нці відчу=в себе= пога=но. Ма=ма ра=дила йому= залиши=тися вдо=ма, але= Оле=г
пішо=в в університе=т. На ле=кції у ньо=го си=льно боліла голова=, було= ва=жко
ди=хати. На пере=рві Оле=г ви=рішив піти= до лікаря.
Лікар огля=нув Оле=га і сказа=в, що в ньо=го грип і йому= тре=ба піти=
додо=му і лягти=...

b) Continue the story.
c) Read the proverbs. Agree or disagree. Explain, why?
Здоро=в'я – пе=рший скарб.
Health is a great wealth.
У здоро=вому тілі – здоро=вий дух.
A sound mind in a sound body
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Дава=йте Підведе=мо Підсумки!/Let’s Sum Up!
* 54. Answer the question: “Яка= у вас температу=ра?”
Model: У ме=не висо=ка/низька=/норма=льна температу=ра.
380, 37,50, 36,40, 35,50, 390, 36,60

* 55.

а) Rearange the following group of words to make sentences.
1. Ка=шель/у/не=жить/і/ме=не.
2. Себе=/до=бре/почува=ю/я.
3. Знахо=диться/апте=ка/недале=ко/від це=нтра.
4. Від/у/є/не=житі/вас/ліки.
5. Боли=ть/ме=не/у/зуб.
6. Уже=/дя=кую/здоро=вий/я.
b) Ask the questions to the statements given above.

** 56. Give the symptoms of the following deseases.
просту=да __________________________________
отру=єння ________________________________
алергія __________________________________
грип _____________________________________
ангіна ____________________________________
* 57.

b) Fill in the blanks in the dialogues.
1. - Що у вас ________ ?
- У ме=не боли=ть _________ .
- Вам не мо=жна пи=ти ________ во=ду. Вам тре=ба пи=ти гаря=чий чай.
2. -

Як ви себе= __________ ?
Пога=но.
Що ___________ ?
Я захворіла. У ме=не боли=ть ________ . Я ду=маю, у ме=не
висо=ка ____________ .
- Тобі тре=ба іти= до _________ .

* 58.

a) Read and translate the dialogue.

У лікаря
-

До=брий де=нь! Сіда=йте, будь ла=ска. Що у вас боли=ть?
У ме=не боли=ть живіт.
Вас ну=дить?
Так, мене= ду=же ну=дить.
Що ви їли вчо=ра?
Я купи=в бутербро=д з ковбасо=ю на база=рі.
Сього=дні нічо=го не їжте. Але= пи=йте бага=то води=, мо=жна чай без
цу=кру. Ще купіть табле=тки в апте=ці. Ось реце=пт.
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b) Continue the dialogues.
1. - До=брий день! Сіда=йте будь ла=ска. Що у вас боли=ть?
- У ме=не боли=ть го=рло.
...
2. - До=брий день!
- До=брий день. Лікар, мені ду=же пога=но.
- Що з ва=ми?
- У ме=не ...
** 59. Act out the following situations:
a) You’ve cut your finger and you need to buy a band-aid.
b) You have a sore throat and you want to buy the medicine “Strepsils”.

Ask how many times a day you should take it.
a) Read and translate the text.
Учо=ра Джеф, Нікі, Іри=на і Віктор були= у лісі1 на пікніку. Там вони= їли
шашлики=, пи=ли пи=во, а по=тім до=вго гра=ли у бейсбо=л та футбо=л. Дже=фу було=
жа=рко, і він зняв2 ку=ртку.
- Ти мо=жеш захворіти! – сказа=ла Дже=фу Іри=на.
- Ні! – відповів3 Джеф.

** 60.

Ра=нком у Дже=фа була= не=жить, ка=шель і висо=ка температу=ра.
- Як спра=ви? – запита=ла Іри=на.
- Пога=но! – відповів Джеф.
____________
1
у лісі
in the forest
2
зняв
took off
3
відповів answered
b) Answer the questions.
1. Де були= Джеф, Нікі, Іри=на і Віктор?
2. Що вони= їли і пи=ли?
3. Що сказа=ла Дже=фу Іри=на?
4. Чому= в Дже=фа був ка=шель?
*** 61.

a) Read and translate the text.
- Здра=стуй, Марк! Ти звідки?
- Іду= з поліклініки.
- Що тра=пилося?
- Ти зна=єш, Са=ндра, нія=к не мо=жу зви=кнути1 до українського
клімату. В субо=ту зра=нку світи=ло со=нце. Я ду=мав, бу=де те=плий
со=нячний день, ви=йшов з буди=нку без ку=ртки. А після обіду пого=да
зіпсува=лася2. Поду=в холо=дний вітер, почала=ся си=льна зли=ва...
О=тже3, я застуди=вся4.
- Так, я зго=дна. Пого=да тут ча=сто змінюється. Що у те=бе боли=ть?
- Споча=тку була= висо=ка температу=ра і боліло го=рло, а за=раз боли=ть
спи=на і ву=хо. Лікар призна=чив5 мені прогріва=ння, кра=плі у ву=хо і
у=коли. Терпіти не мо=жу6 уко=ли!
- Так, Марк, я тобі не за=здрю7. Але= не хвилю=йся8. Усе= бу=де до=бре.
Головне=, роби=ти все=, що ра=дить9 лікар, і ти шви=дко оду=жаєш10.
- Дя=кую, Са=ндра, за підтри=мку11.
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________________
1
зви=кнути
2
зіпсува=лася
3
отже
4
застуди=вся
5
призна=чив
6
терпіти не мо=жу
7
не за=здрю
8
не хвилю=йся
9
ра=дить
10
оду=жаєш
11
за підтри=мку

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

to get use to
spoiled
in general
caught a cold
prescribed
hate/can’t stand
don’t envy
don’t worry
he recommends
get better/recover
for support

b) Fill in the apprepriate prepositions.
іду= _____ поліклініки
зви=кнути ____ українського клімату
ви=йшов ____ до=му ____ ку=ртки
кра=плі ___ ву=хо
дя=кую ___ підтри=мку
c) Match the synonymous expressions.
Що тра=пилося?
Не турбу=йся.
Терпіти не мо=жу уко=ли!
Що з тобо=ю?
Не хвилю=йся.
Ти шви=дко оду=жаєш.
Ти ско=ро оду=жаєш.
Не люблю= уко=ли.

d) Fill in the gaps using given words.
1. У субо=ту зра=нку _________ со=нце.
2. А після обіду пого=да ____________ .
3. В ціло=му, я си=льно ______________ .
4. Я тобі не ___________ .
5. Головне=, __________ роби=ти, все, що
ра=дить лікар і ти ско=ро оду=жаєш.
e) Fill in the table.
Хто іде= з
Що тра=пилося?
поліклініки?

Що боли=ть?

роби=ти
світи=ло
зіпсува=лася
за=здрю
застуди=лася

Що призна=чив
лікар?

f) Make up sentences using the set of words.
Я/зви=кнути/до/ново=го/клімат.
Міня=тися/ча=сто/пого=да/тут.
Сте=йсі/хворіти/голова=/ду=же/за=раз/у.
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** 62. Act out the following situations.
1. You are ill. Call your workplace and inform your boss.
2. You don’t feel well today. Postpone the meeting with your friend.
3. You have a headache. Call your friend and ask him/her to buy some
medicine for you.
4. Your host mother insists on you taking her medicine. Refuse politely and let
her know you’ve already taken one.
5. You are in the forest. Your friend broke his leg. Go to the nearest village or
highway and ask somebody for help. Explain the problem.
*** 63. Fill in the blanks with the words from the section “Complaining”.
- Що ста=лося, Ма=рія? Я ба=чу ти ..................... .
- Нічо=го, все гара=зд. Я про=сто .................. від робо=ти.
- Тобі тре=ба ................. . Коли= в те=бе відпу=стка?
- В .............. се=рпня.
- Чудо=во, ти мо=жеш поїхати .................... . Са=ме тоді бу=де оксами=товий
сезо=н.
- Га=рна іде=я, тре=ба ....................... .
Words you may use: поду=мати, засму=чена, наприкінці, відпочи=ти,
втоми=лася, на мо=ре
* 64.

a) Read and translate the dialogues.
- Алло=! Ната=ля? До=брий день. Це Майкл.
- Майкл, привіт. Чому= ти не на робо=ті?
- Я захворів.
- Що з тобо=ю?
- Я був у лікаря. У ме=не ангіна. Я не бу=ду на робо=ті три дні.
- Це пога=но. Дя=кую, що подзвони=в.
...
- Алло=. До=брий день!
- Секрета=р фірми «Ая=кс» слу=хає вас.
- Покли=чте Дмитра= Петро=вича до телефо=ну, будь ла=ска.
- Одну= хвили=ночку ...
...
- Алло=! Дмитро= Петро=вич, я сього=дні не бу=ду на робо=ті. Я захворів.
- Як до=вго вас не бу=де?
- Якщо= все бу=де норма=льно, я бу=ду на робо=ті післяза=втра.
- До=бре. Оду=жуйте!
b) Read the proverbs. Agree or disagree. Explain, why?
Здоро=в'я – пе=рший скарб.
Health is a great wealth.
У здоро=вому тілі – здоро=вий дух.
A sound mind in a sound body

Ска=рги/Complains
*** 65. Read the dialogues, translate them and find phrases from section

“Complaining”.
a) - Лікар, я втоми=вся і почува=ю себе= пога=но.
- До=бре...
- Я засму=чений тим, що в ме=не безсо=ння.
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- До=бре...
- Лікар, ме=не це драту=є! Що ж у цьо=му га=рного?
- До=бре, що все це тра=пилося не зі мно=ю.
b) - Я ду=же втоми=лась!
- Відпочи=нь. Ти зана=дто бага=то працю=єш.
- Так. Це жахли=во! У ме=не ні на що не вистача=є ні ча=су, ні сил, ні
натхне=ння!
- Візьми= відгу=ли, купи= квитки= і ...
- Що ти ма=єш на ува=зі?
- Поїдеш відпочива=ти в Крим чи в Карпа=ти з Ма=йклом.
- Я розчарува=лась у ньо=му. Він постійно на щось ска=ржиться,
ски=глить. Мені з ним ну=дно. Не хо=чу про ньо=го і говори=ти.
І, взагалі, мене= це драту=є...
- Я ба=чу, тебе= все драту=є, ти всім не задово=лена, ти дійсно
втоми=лась. Тобі необхідно відпочи=ти і все бу=де гара=зд.
Ось поба=чиш!
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ON YOUR OWN. SELF-DIRECTED TASKS
1.

Walking about the town figure out where the hospital/s
and polyclinics are located and what their working hours are.

2.

Field trip to the local polyclinics.







3.

Ask at the registration office when and where different doctors receive
patients.
Locate the doctors’ rooms in the building.
Ask people in the corridors what doctors they are going to and what
room.
Spend some time among people and listen to their medical problems and
how they treat them.
Write down all the unknown words you see or hear, try to guess what
they mean, look them up in the dictionary and learn them.
Share your observations with your HF/friends.

Interview your HF/friends on how they treat different medical problems
and fill in the table.
Пробле=ма
Name
Боли=ть
голова=
Боли=ть зуб

Лікува=ння

Боли=ть
го=рло
Боли=ть
се=рце
Боли=ть
живіт
Боля=ть о=чі
Боля=ть но=ги
Не=жить
Ка=шель
Температу=ра
Грип
Алергія
Отру=єння
О=пік
Поріз

Tell them about your ways of treating the same problems.
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4.

Explain to your HF/friends the difference between taking your temperature in
America and Ukraine.

5.

Tell your HF/friends about your last visit to a doctor. Ask them to tell you
about theirs.

6.

Tell your HF/friends when you were sick last and what you did about it. Ask
them to share their experience.

7.

Ask your HF/friends to explain the meaning of the idiom «До весілля заживе=»
(It will heal by the wedding)

8.

Write an essay «В здоро=вому тілі – здоро=вий дух». (A sound mind in a sound
body)

9.

Remember a situation when you wanted to «куса=ти лікті» (bite your elbows).
Write about it and tell your HF/friends. Ask them to share their experience.

SOME USEFUL TIPS FOR SELF- DIRECTED LEARNING
ЛЕ=КСИКА/VOCABULARY
1.

Buy a poster or draw a picture of a person full size, prepare
stickers with words denoting parts of the body and label the
picture. Put it up on the wall in your room and read it every day.

2.

You can learn the following short rhyme to remember some parts of the body
better.
Це – рука=,
Це – нога=,
Це – живіт,
Це – голова=,
Це – ву=хо,
Це – ніс,
Це – о=ко,
Це – хвіст (tail).

Every time you are reading this poem touch the part of the body you are naming.
3.

You can arrange a competition with your friends on who is the fastest to show
the named part of the body, or vice versa – to name the shown part of the body.

4.

Prepare Flash Cards with the vocabulary words. Practice translating them both
ways.

5.

Mix the Flash Cards up and distribute them into categories:
- face
- body
- inner parts of the body
- doctors
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6.

medical instruments
medicine cabinet
illnesses and diseases

Put the Flash Cards with the words denoting inner and outer parts of the body
face down on the table. Take them one by one and practice the phrases
У ме=не боли=ть ...... (singular)
У ме=не боля=ть ...... (plural)

7.

You can play the following guessing game with your friend/s. The Flash Cards
with words of parts of the body are on the table face down. One person takes a
card not showing it to the other/s who have to guess what it is by asking
questions like
У вас/те=бе боли=ть голова=?
У вас/те=бе боля=ть зу=би?, etc.

You can do the same activity with illnesses and diseases,
e.g.: У вас/те=бе ка=шель/не=жить /грип?
8.

“Choose a doctor”
Using your Flash Cards or writing the words down, fill in the table with parts of
the body and illnesses in one column and the corresponding doctor in the other,
e.g.:
Пробле=ма
Зуб/зу=би
Ву=хо/ву=ха

Лікар
Данти=ст/стомато=лог
Лор

You can also do this activity with a friend/s. One person says what hurts, the
other/s suggest what doctor to visit,
e.g.:
- У ме=не боли=ть зуб!
- Вам/тобі тре=ба іти= до стомато=лога.
9.

“Guess the illness”
One person describes the symptoms of some disease, the other/s have to guess
what disease it is.
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10.

“Health Pie”
Arrange the Flash Cards with health problems as an inner circle and the Flash
Cards with corresponding prescriptions as an outer circle,
e.g.:
Окуля=ри
Йод

Пло=мба

О=ко/о=чі

Мазь

Рука=

Зуб/зу=би

Нога=

Живіт

Го=рло

Голова=

Табле=тка

Ву=хо/ву=ха
Термо=метр

Міксту=ра
Крем

Using this Health Pie practice the phrases like:
- У ме=не боли=ть живіт.
- Вам/тобі тре=ба ви=пити табле=тку.
11.

“At the Pharmacy”
One person acts as a pharmacist, the others act as customers. The customers
are supposed to order medicines, but the pharmacist has only one medicine.
So, the customers try to guess what it is.
-

12.

У вас є міксту=ра від ка=шлю?
У нас нема=є міксту=ри/аспіри=ну.
Да=йте, будь ла=ска, аспіри=н.

Alphabet
Variant 1. Alphabetize the chapter vocabulary and write it down.
Variant 2. Arrange a contest with your friend/s on who can name more words
from the chapter beginning with this or that letter.

13.

Champion Game.
One person can name only one word from the chapter vocabulary at a time. Go
around in circles until you run out of words. The last person to name a word
wins.
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14.

Hokey-Pokey songs.
You can sing one of the following songs to review the new vocabulary.
1) Sing the song using the words and word combinations given in parentheses:
Пра=ва рука= впере=д,
пра=ва рука= наза=д,
пра=ва рука впере=д,
пра=ва рука= впере=д,
пра=ва рука= наза=д.
Танцю=ємо цей тано=к
І ве=село живе=мо.
(ліва рука=, пра=ва нога=, ліва нога=, пра=ве плече=, ліве плече=, пра=ве стегно=, ліве
стегно=, голова=, живіт, тіло все)
2) За=раз одна= нога=, по=тім іще= нога=,
Зараз одна= рука=, по=тім іще= рука=.
За=раз іде=мо впере=д, по=тім іде=мо наза=д.
Ми до=бре так іде=мо, нам ду=же ве=село!
Тепе=р боли=ть живіт, тепе=р боли=ть спи=на,
Йдемо= до лікаря.
Не мо=жна нам співа=ти,
Не мо=жна танцюва=ти,
Нам тре=ба спа=ти.
А я іду= впере=д, по=тім іду= наза=д.
За=раз плече= туди=, по=тім стегно= сюди=.
Ми до=бре так= іде=мо, ми лю=бим танцюва=ти,
Ще лю=бимо співа=ти, нам ду=же ве=село!

ГРАМА=ТИКА/GRAMMAR
1. Conjugate the Verbs from the chapter into your Book of Verbs.
2. Modal Verbs.
a) Prepare Flip Charts on modal verbs in Ukrainian:
Personal Pronoun or
Noun in Dative
Мені
Тобі
Йому=
Їй
Нам
Вам
Їм
Окса=ні
Джо=ну
Дітям

Modal Word

Infinitive

Тре=ба
Потрібно
Необхідно
Не мо=жна
Мо=жна
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Personal Pronoun or
Noun in Nominative
M
F
Pl

Modal Word

Infinitive

Пови=нен
Пови=нна
Пови=нні

b) Fill in these charts with appropriate words and try to use these grammar
patterns in everyday situations.

Game “Roulette”
Make two sets of cards: parts of the body and verbs/verb phrases. Put
the cards in a circle, so that the two sets are facing each other. Place a bottle or
a pen in the middle. One person spins the bottle/pen and uses the part of the
body it shows to say what hurts. Another person reacts with the prescription
indicated by the other end of the bottle/pen. The prescriptions can be serious
or fun.
Голова=

Сісти на троле=йбус но=мер вісім

Живіт

Пити= ліки

Го=рло

Поміряти температу=ру
Нога=

-

Вчи=ти українську мо=ву

У ме=не боли=ть голова=.
Вам тре=ба вчи=ти українську мо=ву.

False and true recommendations:
Prepare two sets of cards and put them on the table face down. There is a
health problem (го=рло) on one and a piece of advice (танцюва=ти) on the other.
Take a card from one set a make a complaint: «У мене= боли=ть го=рло». Then
take a card from the second set and give a “recommendation”: «Вам тре=ба
танцюва=ти». Then come up with an appropriate recommendation: «Ні, вам
тре=ба пи=ти чай з ме=дом».
You can do this activity with two friends. Then one person makes a
complaint, the other person gives a “recommendation” from a card and the third
person comes up with a proper recommendation.
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Giving recommendations:
Fill in the table with possible health problems and what you should, should not
or may do when having them,
e.g.:
Що боли=ть?
/Яка= хворо=ба?
О=чі
Ангіна

Що тре=ба/
потрібно роби=ти?
Відпочива=ти
Пи=ти гаря=чий чай

Що не мо=жна
роби=ти?
Бага=то чита=ти
Їсти моро=зиво

Що мо=жна
роби=ти?
Слу=хати му=зику
Полоска=ти го=рло

Complex sentences.
Якщо=/коли=
Using the table above make up and write down sentences as in the example:
Якщо=/коли = у вас боля=ть о=чі вам тре=ба відпочива=ти.
Якщо=/коли= у вас ангіна, вам не мо=жна їсти моро=зиво.
Якщо= у вас ангіна, вам мо=жна полоска=ти го=рло.
Тому= що
Using the table above explain why a person should and should not do certain
things,
e.g.:
Вам тре=ба пи=ти гаря=чий чай, тому= що у вас ангіна.
Вам не мо=жна бага=то чита=ти, тому= що у вас боля=ть о=чі.

СПІЛКУВА=ННЯ/COMMUNICATION
1.

Medicines in Ukraine
Go to a pharmacy, and look at the counter there. You will see that all the
medicines are divided into special categories. Write down the names of these
categories, and look them up in the dictionary. Ask your HF/friends to give you
some examples of the most widely used medicines for each category, and how
and when they would take them.

2.

Medical Kit
Ask your Host Family or friend if they have any medicine. Read the label and
instructions and translate.

3.

Medicines in the States
Show your HF/friends your Medical Kit. Explain to them to which category
each medicine belongs, when you would take it and in what way.

4.

Instead of a doctor
It would be great if you could find a doctor among your new
friends/acquaintances. Interview this person on the best ways of treating health
problems at home. Write down the recommendations.
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5.

Like a child
If you have some children in Ukraine you often play with, it would be interesting
for you to know that kids like the game “At the doctor’s”. This is a wonderful
opportunity for you to practice your Health vocabulary.

6.

Health chat
You have probably noticed that people in Ukraine talk about health a lot,
complaining about it or sharing their own or someone else’s medical experience.
You can take advantage of this tradition and get a chance to practice your
Health language as much as you want.

7.

Health Magazine
Find an article about health in a magazine. Read and translate it.

8.

Cross-cultural discussions
We suggest the following questions for discussions with your HF/friends:
o Medical Service in America and in Ukraine
o Drug Problems in both countries and ways to solve them
o HIV and AIDS in America and in Ukraine

НАСОЛО=ДЖУЙСЯ!/ENJOY IT!
Ідіо=ми/Idioms
Idiom
Здоро=в’я
доро=жче
гро=шей.
Здоро=в’я не
ку=пиш.
У кого= що
боли=ть, той про
те і гово=рить.
Сказа=в сліпи=й:
«Поба=чимо».
Кров з
молоко=м.
В здоро=вому
тілі – здоро=вий
дух.
Час–
найкра=щий
лікар.

Translation

Your
interpretatio
n

Its meaning

English
equivalent

Health is more
precious than
money.
You can’t buy
health.
When something
hurts, you want to
talk about that.
A blind person
said: “we’ll see”.
Blood with milk.
In a healthy body
there is a healthy
spirit.
Time is the best
doctor.
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Idioms with parts of the body
Як руко=ю
зняло=.
Попа=сти
па=льцем в не=бо.
Жи=ти на
широ=ку но=гу.
Ви=ще голови= не
стри=бнеш.
Дай па=лець –
він всю ру=ку
відку=сить.
Одна= голова=
до=бре, а дві
голови= – ще
кра=ще.
Ри=ба гниє= з
голови=.
Дурна= голова=
нога=м спо=кою
не дає=.
О=чі – дзе=ркало
душі.
Пра=вда о=чі
ко=ле.
Куса=ти лікті

Like taken with a
hand.
To hit the sky
with a finger.
To live on a wide
foot.
You won’t jump
higher than your
head.
Give him a finger
– he will bite your
whole arm off.
One head is good,
but two heads are
better.

Fish rots from its
head.
A stupid head
does not give rest
to the legs.
The eyes are the
mirror of the soul.
The truth pricks
the eyes.
To bite one’s
elbows.
Держи= рот на
Keep your mouth
замку=, а ву=ха
locked and your
відкри=тими.
ears open.
Держи= го=лову в Keep your head
хо=лоді, живіт в in cold, stomach
го=лоді, а но=ги в in hunger, but
теплі.
feet in warmth.

Жа=рти/Jokes
1.

- Я хвилю=юся, лікарю, – сказа=в хво=рий на операційному столі. –
Це у ме=не пе=рша опера=ція.
- Не бійтеся, – відповіла= медсестра=. – У лікаря це теж пе=рша опера=ція.

2.

- Чому= ти така= весе=ла?
- Я іду= від зубно=го лікаря.
- Ага=, тепе=р зу=би не боля=ть, тому= ти весе=ла?
- Ні, зу=би боля=ть, але лікар сього=дні не працю=є.

3.

- Зна=єш, сього=дні я спостеріга=в, як зубни=й лікар ремонтува=в свою=
маши=ну. Ду=же ціка=во!
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- Ну і що у цьо=му ціка=вого?
- Він взяв інструме=нти і сказа=в: «Потерпи=, дру=же, за=раз бу=де трішки
бо=ляче».
4. Лікар:
Хво=рий:

Вам не мо=жна кури=ти, пи=ти і гра=ти в ка=рти.
Мені здає=ться, тут вже= була= моя= дружи=на.

5. Лікар:

Я порекомендував= вам кури=ти тільки одну цига=рку після
їжі. І ось результа=т: у вас прекра=сний здоро=вий ви=гляд!
Звича=йно! Я тепе=р їм де=сять разів на день.

Паціє=нт:

6. Лікар:
Підготу=йте свого= чоловіка до найгіршого.
Дружи=на: О Го=споди! Невже= він помре=?!
Лікар:
Ні, але він не змо=же кури=ти.
7. Головни=й лікар запи=тує у хво=рого:
- Чому= ви втекли= з операційної за=ли?
- Тому= що медсестра= сказа=ла: «Про=шу без па=ніки! Опера=ція апендици=ту
найле=гша!»
- Ну і що? Це дійсно так.
- Так. Але вона= сказа=ла це не мені, а молодо=му хіру=ргу.
8. Бага=тий чоловік на прийо=мі у лікаря.
- Лікарю, це пра=вда, що здоро=в’я не ку=пиш ні за я=кі гро=ші?
- І хто ж вам сказа=в такі дурни=ці?!
9. У окуліста.
- Закри=йте ліве о=ко і назвіть ось цю літеру.
Паціє=нт мовчи=ть.
- Тепе=р закри=йте пра=ве о=ко і назвіть літеру.
Паціє=нт мовчи=ть.
- Ви що, зо=всім нічо=го не ба=чите? – запи=тує схвильо=ваний окуліст.
- Ні, я все бачу, але я забу=в, як назива=ється ця літера.

Вірш/Pоем
Ой боли=ть у ме=не зуб.
Ой боли=ть у ме=не зуб,
Він не хо=че їсти суп.
Хо=че ме=ду, хо=че гру=шку
Ще й гаря=чу пампу=шку.
А якщо= дасте= смета=ну,
То відра=зу переста=не.
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Пісня/Song
- Гри=цю,Гри=цю – до робо=ти!
- В ме=не по=рвані чобо=ти.
- Гри=цю, Гри=цю – до теля=т!
- В ме=не ніженьки боля=ть.
- Гри=цю, во=ду йди= носи=ть!
- В ме=не голова= боли=ть.
- Гри=цю, Гри=цю – працюва=ти!
- Ні, не мо=жу, хо=чу спа=ти.
- Гри=цю, Гри=цю – до Мару=сі!
- За=раз, тільки одягну=ся!

Повір’я /Superstitions
They say…
-

if your lips itch – you will be kissing
if your forehead itches – you will get some news
if your nose itches – you will be drinking
if your moustache itches – you will get a present
if your cheeks itch or burn – you will cry
if your mouth itches – you will eat something delicious
if your eyelash falls out – you will get a present
if you have white spots on your nails – you will get something new
if your left palm itches – you will get some money
if your right palm itches – you will shake hands (==you will meet
somebody)
if your feet itch – you will go on a trip
do not knock on the table with a spoon – or you will have a toothache
a pregnant woman should not steal – or the stolen object may print on
the child’s body
a pregnant woman, when scared, should not touch her body – or the child
may have spots on those parts of the body
if a person who is seriously ill sneezes – this person will get well
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Keys to the Exercises
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5. Реце=пт, табле=тка, міксту=ра, мазь, крем, йод, ва=та, бинт, пла+стир, спирт,
шприц, уко=л, гра=дусник, презерва=тив, ліки, ма=рля, кра=плі, порошо=к,
нарко=тики, зубна= ни=тка.
6. Лор, лікар, хіру=рг, данти=ст, педіа=тр, окуліст, паціє=нт, хво=рий, терапе=вт,
психіа=тр, гінеко=лог, кардіо=лог, мастопато=лог, невропато=лог, психотерапе=вт.
9. а) лікар
б) нога=
в) живіт
г) мікро=б
ґ) боліти
д) паціє=нт
е) спа=ти
є) інфа=ркт
ж) леге=ні
з) здоро=в’я
* 11. 1. почува=ю; 2. почува=є; 3. почува=є; 4. почува=єш; 5. почува=ємо; 6. почува=єте.
** 12. почува=ю, почува=в, почува=єте, почува=ю, бу=дете почува=ти, почува=в.
** 14. ду=же, так, зана=дто, зо=всім, так.
*** 15. 1. хворів/хворіла; 2. хворів/хворіла; 3. хворіє; 4. хворіє; 5. хворіємо;
6. хворіли; 7. хворіли.
** 16. хворіє; хворіла; хворів; хворів; захворів; захворів; захворів.
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* 17. 1. боли=ть; 2. боли=ть; 3. боля=ть; 4. боли=ть; 5. боля=ть; 6. боли=ть.
* 18.

У ме=не (не) боли=ть (sg) ...
Голова,= зуб,
се=рце, живіт,
го=рло, коліно,
спи=на, ши=я.

У ме=не (не) боля=ть (pl)...
Зу=би, ву=ха,
но=ги, ру=ки.

* 21. 1) Ліки / ма=зь / міксту=ра від: поно=су, рво=ти, ро=зладу шлу=нку, головно=го
бо=лю, серце=вого бо=лю, зубно=го бо=лю, не=житі, бо=лю у животі.
2) Алергія на: котів, соба=к, бджіл, парфу=ми, пух, во=вну, за=пах тютюну=,
ака=цію, бузо=к, уку=си комарів, мед, алкого=ль, квітко=вий пило=к, пла=стир,
полуни=цю.
* 23. 1. мо=жу; 2. мо=жеш; 3. мо=же; 4. міг; 5. мо=жемо; 6. мо=же; 7. мо=жу; 8. міг.
* 24. 1. потрібно; 2. не мо=жна; 3. мо=жна, не мо=жна; 4. потрібно; 5. мо=жна, мо=жна;
6. м=ожна; 7. потрібно, не потрібно.
* 25. 1. тобі; 2. вам; 3. їй; 4. мені; 5. вам; 6. їм.
** 30. 1.
2.
3.
4.
5.
6.

Вам потрібно прийма=ти ці ліки сього=дні вве=чері.
Вам не тре=ба було= бага=то працюва=ти.
Вам тре=ба бу=де допомогти= мені.
Вам тре=ба було= купи=ти ці ліки і прийма=ти їх 3 рази= на добу=.
Йому= тре=ба було= зроби=ти вам уко=л і маса=ж.
Їй потрібно було= поміряти вам тиск.

** 31. 1.
2.
3.
4.
5.

Яки=й у вас на=стрій? – У ме=не чудо=вий на=стрій.
Яки=й у вас пу=льс? – У ме=не норма=льний пу=льс.
Яка= у вас температу=ра? – У ме=не висо=ка температу=ра.
Яке= у вас здоро=в'я? – У ме=не міцне= здоро=в'я.
Які у вас зу=би? – У ме=не здоро=ві зу=би.

** 33. 1. була= хво=ра; 2. голо=дний/голо=дна; 3. здоро=вий; 4. бу=дьте здоро=ві;
5. хво=рий; 6. бадьо=рий і енергійний.
*** 37. 1. мені; 2. йому=; 3. йому=; 4. мені; 5. їм
*** 39. її, його=, її, мене=, його=, його=.
*** 40. Моро=зило, хотілося, лихома=нило, ну=дило, нуди=ло.
** 52.

* 55.

b) 1.
2.
3.
4.

живіт;
ка=шель;
висо=ка температу=ра;
табле=тки.

а) 1. У ме=не ка=шель і не=жить.
2. Я себе= пога=но почува=ю.
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3.
4.
5.
6.
*** 61.

Апте=ка знахо=диться недале=ко від це=нтру.
У нас є ліки від не=житі.
У ме=не боли=ть зуб.
Дя=кую, я вже здоро=вий.

b) з, до, із, без, у, за.
с) Що тра=пилося? – Що з тобо=ю?
Терпіти не мо=жу уко=ли! – Не люблю= уко=ли.
Не хвилю=йся. – Не турбу=йся.
Ти ско=ро оду=жаєш. – Ти шви=дко оду=жаєш.
d) 1. ся=яло; 2. зіпсува=лася; 3. застуди=лася;
4. за=здрю; 5. роби=ти.
f) Я звик до ново=го клімату.
Тут ча=сто змінюється пого=да.
У Сте=йсі за=раз ду=же боли=ть голова=.

*** 63. засму=чена, втоми=лася, відпочи=ти, кінці, на мо=ре, поду=мати.
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APPEARANCE/CHARACTER/EMOTIONS
ЗО=ВНІШНІСТЬ/ХАРА=КТЕР/ЕМО=ЦІЇ

I need a haircut. Could
you go with me to help
me get one?
I think this chapter
will be more helpful
than I.

You will be able to:


Describe your emotional state



Describe the appearance and character of
different people

 Use a Barber’s service in Ukraine
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Нові слова=/New vocabulary
Зо=внішність (f)
*
Яки=й він?
Яка= вона=?
Він стари=й чоловік.
Вона= молода= дівчина.
**
Як він/вона= вигляда=є?
Він/Вона= вигляда=є моло=дше.
старіше.
на свій вік.
***
На ко=го він схо=жий?
На ко=го вона= схо=жа?
Він схо=жий на бра=та.
Вона= схо=жа на сестру=.

Appearance

Люди=на
*
дити=на (sg) – діти (pl)
хло=пчик
дівчинка
хло=пець
дівчина
чоловік
жінка
**
малю=к
підліток
***
немовля= (m)
па=рубок/юна=к

Person

Вік
*
Він молоди=й?
Вона= молода=?

Age

мале=нький
(не)молоди=й
(не)стари=й
**
літній, літнього віку
сере=днього віку
***
ю=ний
похи=лого віку

small, little
(not) young
(not) old

What is he like?
What is she like?
He is an old man.
She is a young lady.
What does he/she look like?
He/She looks younger.
older.
his/her age.
Who does he look like/resemble?
Who does she look like/resemble?
He looks like/resembles his brother.
She looks like/resembles her sister.

child – children
boy
girl
young man
young woman, miss
man
woman
baby
teenager
infant, baby
youth

Is he young?
Is she young?

elderly, aged
middle-aged
youthful
advanced in years
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Зріст
*
Він висо=кий?
Вона= висо=ка?
Він (не)висо=кий.
Вона= (не)висо=ка.
**
Яки=й у ньо=го/у не=ї зріст?
***
Яко=го він/вона= зро=сту?
Він/Вона= низько=го зро=сту.
сере=днього зро=сту.
(не)висо=кого зро=сту.

Height

Стату=ра
*
Він по=вний?
Вона= по=вна?

Constitution

(не)по=вний
(не)худи=й
(не)струнки=й
**
Яка= у ньо=го/у не=ї стату=ра?
У ньо=го/У не=ї сере=дня стату=ра.
***
Яко=ї він/вона= стату=ри?
Він/Вона= сере=дньої стату=ри.

(not) fat/chubby/plump
(not) thin, skinny
(not) slender

Зо=внішність (f)
*
Яки=й у ньо=го/у не=ї ніс?
рот?
Яка= у ньо=го/у не=ї по=смішка?
шкіра?
фігу=ра?
Яке= у ньо=го/у не=ї обли=ччя?
чоло=?
воло=сся?
Які у ньо=го /у не=ї о=чі?

Appearance

обли=ччя (n)
чоло=
ніс
рот
о=чі (pl)
шкіра
воло=сся (n)
(не)га=рний (m)/(не)га=рна (f)

face
forehead
nose
mouth
eyes
skin
hair
(not) beautiful/handsome

**
Яка= у ньо=го/у не=ї зо=внішність?

Is he tall?
Is she tall?
He is (not) tall.
She is (not) tall.
What is his/her height?
Of what height is he/she?
He/She is a short person (of short height).
of medium height.
(not) a tall person.

Is he chubby?
Is she chubby?

What is his/her stature/figure?
He has an average stature/figure.
Of what type of stature/figure is he/she?
He/She is of an average stature/figure.

What kind of nose
mouth
What kind of smile
skin
figure
What kind of face
forehead
hair
What kind of eyes

does he/she have?
does he/she have?
does he/she have?
does he/she have?

What kind of appearance does he/she
have?
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(не)приє=мний (m)/(не)приє=мна (f)
блонди=н (m)/блонди=нка (f)
брюне=т (m) /брюне=тка (f)
шате=н (m)/шате=нка (f)
ли=сий (m)/ли=са (f)
вії (pl)
брова= (sg) – бро=ви (pl)
щока= (sg) – що=ки (pl)
ластови=ння (pl), весня=нки (pl)
ву=са (pl)
борода=
бакенба=рди (pl)
підборіддя (n)
ро=димка
по=смішка
по=гляд
ви=раз обли=ччя
рум’я=нець (m)
фігу=ра
та=лія
***
m / f
(не)симпати=чний /(не)симпати=чна
(не)прива=бливий /(не)прива=блива

(not) nice, (not) pleasant
blond/blonde
brunet/brunette (dark-haired person)
brown-haired man/woman
bald man/woman
eyelashes
eyebrow(s)
cheek(s)
freckles
mustache
beard
sideburns
chin
mole
smile
look/glance
face expression
redness in cheeks/blush, flush
figure, frame
waist

кру=гле
ова=льне
до=вге
вузьке=
смугля=ве
засма=гле

round
oval
long
narrow
face
swarthy
sunburnt/suntanned

обли=ччя

висо=ке
низьке=

чоло=

вели=кі
мале=нькі
кру=глі
вузькі
мигдалеви=дні
ка=рі
чо=рні
зеле=ні
си=ні
блаки=тні
сірі
до=вгі
коро=ткі
густі
рідкі
те=мні
світлі

вії

о=чі

(not) likeable, (not) attractive
(not) attractive

high
low

forehead

big
small
round
narrow
almond-shaped
brown
black
green
blue
light-blue
grey
long
short
thick
thin

eyes

eyelashes

dark
light
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прямі
дугоподібні
густі
тонкі
прями=й
кирпа=тий
ри=мський
гре=цький
орли=ний

straight
arched eyebrows
bushy
thin

бро=ви

straight
pug/turned up
Roman
Greek
aquiline

ніс

пухкі
рум’я=ні що=ки

plump
pink

тонкі
по=вні

thin
thick

гу=би

до=вге
коро=тке
сере=дньої довжини=
пряме=
хвиля=сте
кучеря=ве
світле
те=мне
чо=рне
руся=ве
кашта=нове
руде=
попеля=сте
си=ве

воло=сся

nose

cheeks
lips

long
short
of medium length
straight
wavy
curly
fair
dark
black
light-brown
chestnut
red
ash-colored
gray

Хара=ктер
*
Яки=й він?
Яка= вона=?
Він/Вона= оптиміст.

Character

оптиміст
песиміст
ідеаліст
реаліст
ске=птик
ци=нік
альтруїст
егоїст
ентузіа=ст
рома=нтик
прагма=тик

optimist
pessimist
idealist
realist
sсeptic
cynic
altruist
egotist, selfish person
enthusiast
romantic, romanticist
pragmatic

Він розу=мний.
Вона= розу=мна.
розу=мний

He is clever.
She is clever.
clever, smart

hair

What’s he like?
What’s she like?
He/She is an optimist.
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дурни=й
до=брий
злий
че=сний
брехли=вий
весе=лий
нудни=й
си=льний
слабки=й
**
Яки=й у ньо=го/у не=ї хара=ктер?
Він серйо=зний.
Вона= серйо=зна.

stupid
kind
mean, evil, malicious
honest
lying, mendacious
cheery
tedious, dull, boring
strong
weak

ділови=й
серйо=зний
енергійний
практи=чний
пунктуа=льний
акура=тний
таланови=тий
такто=вний
ввічливий
ува=жний
ніжний
ла=гідний
скро=мний
сміли=вий, хоро=брий
ще=дрий
жа=дібний
нерво=вий
хи=трий
гру=бий
ліни=вий
***
(без)кори=сливий
життєра=дісний
сумови=тий
примхли=вий
інтеліге=нтний
(не)освічений
(не)комуніка=бельний
(не)товари=ський
безпосере=дній
неви=мушений
сором’язли=вий
боязки=й
(не)рішу=чий
зухва=лий
відкри=тий
потайли=вий
відве=ртий
стри=маний

business-like
serious
energetic
practical
punctual, accurate
tidy
talented
tactful
polite
attentive, considerate
loving, affectionate
tender
modest
courageous, brave
generous
greedy
nervous
sly, cunning
rough, rude
lazy

What’s his/her character like?
He is serious/a serious person.
She is serious/a serious person.

(un)mercenary
cheerful, buoyant
cheerless, doleful
capricious, whimsical
intellectual
(un)educated
(un)communicative
(un)sociable
direct, spontaneous
natural, unconstrained
shy, diffident
shy, timid
(un)determined
impudent, audacious
open
reserved, reticent, secretive
frank, candid
restrained, discreet
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довірливий
підозрілий
ревни=вий
за=здрісний
щи=рий
лицемірний
підлий
справедли=вий
працьови=тий
амбітний
цілеспрямо=ваний
наполе=гливий
впе=ртий
слухня=ний
заціка=влений
допи=тливий
винахідливий
кмітли=вий
му=жній
боягу=зливий
агреси=вний
жорсто=кий
злісний
дбайли=вий
чу=йний
відповіда=льний
легкова=жний
обдаро=ваний
безда=рний
(не)оха=йний
педанти=чний
сумлінний
сентимента=льний
мрійли=вий
емоційний
при=страсний
(не)врівнова=жений
дратівли=вий
спокійний
впе=внений у собі
самовпе=внений
наха=бний
екстравага=нтний
вимо=гливий
шляхе=тний
терпля=чий
толера=нтний
спостере=жливий
вірний, відданий
гости=нний
дріб’язко=вий

trusting, trustful
suspicious
jealous
envious
sincere
hypocritical
mean, base
just
hard-working
ambitious
purposeful, firm of purpose
persistent
stubborn
obedient
curious
inquisitive
inventive; ingenious
resourceful
manly, steadfast
cowardly
aggressive
cruel
spiteful
careful, attentive
responsive, kindhearted
responsible
light-headed, thoughtless
gifted, able
ungifted
(un)tidy
punctilious; over-scrupulous
conscientious
sentimental
dreamy, pensive
emotional
passionate
(un)balanced
irritable, short-tempered
calm
confident
self-confident
impudent, impertinent
extravagant
exacting, exigent
noble, high-minded
patient
tolerant
observant
faithful, loyal
hospitable
petty, small-minded
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** Темпера=мент
Яки=й у ньо=го/у не=ї темпера=мент?
Він/Вона= (типо=вий) холе=рик.
сангвінік.
флегма=тик.
меланхо=лік.

Temperament/Spirits
What kind of spirits is he/she of?
He/She is a typical choleric subject.
sanguine person.
phlegmatic person.
melancholic person.

*** Зна=ки Зодіа=ку
О=вен
Тіле=ць
Близнюки=
Рак
Лев
Діва
Тере=зи
Скорпіо=н
Стріле=ць
Козеріг
Водолій
Ри=би
знак Землі
знак Вогню=
знак Води=
знак Повітря

Star Signs
Aries
Taurus
Gemini
Cancer
Leo
Virgo
Libra
Scorpio
Sagittarius
Capricorn
Aquarius
Pisces
Earth sign
Fire sign
Water sign
Air sign

Емо=ції
*
Як на=стрій?
Чудо=вий.
Мені ціка=во.
ну=дно.
стра=шно.

Emotions

ве=село
су=мно
ну=дно
ціка=во
все одно=
ба=йдуже
приє=мно
при=кро
стра=шно
само=тньо
со=ромно
смішно
оги=дно
**
Я/ви/він/вона= у шо=ці.

having fun
sad
bored
interested
indifferent
indifferent
pleased
offended
scared
lonely
ashamed
feel like laughing
disgusted

у шо=ці
у за=хваті
у ро=зпачі
(не) в гу=морі

shocked
ecstatic
in despair
(out of) spirits

What’s your mood like?
Great.
I am interested.
bored.
scared.

I am/you are/he is/she is shocked.
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***
Я щасли=вий (m). Я щасли=ва (f).
Ми щасли=ві (pl).
m
/
f / pl
щасли=вий/щасли=ва/щасли=ві
здиво=ваний/здиво=вана/здиво=вані
збенте=жений/збенте=жена/збенте=жені
задово=лений/задово=лена/задово=лені
задово=лений/задово=лена/задово=лені
собо=ю
шоко=ваний/шоко=вана/шоко=вані
розлю=чений/розлю=чена/розлю=чені
роздрато=ваний/роздрато=вана/
роздрато=вані
засму=чений/засму=чена/засму=чені
розгу=блений/розгу=блена/розгу=блені
*
коха=ти (I, Imp.), люби=ти (II, Imp.)
закоха=тися (I, Perf.)
розлюби=ти (II, Perf.)
нена=видіти (II, Imp.)/знена=видіти (II,
Perf.)
**
нервува=ти (I, Imp.)/занервува=ти (I,
Perf.)
плака=ти (I, Imp.)/запла=кати (I, Perf.)
жартува=ти (I, Imp.)/пожартува=ти (I,
Perf.)
сумува=ти (I, Imp.)/засумува=ти (I,
Perf.)
шкодува=ти (I, Imp.)/пошкодува=ти (I,
Perf.)
цінува=ти (I, Imp.)/оціни=ти (II, Perf.)
***
смія=тися (I, Imp.)/засмія=тися (I, Perf.)
посміха=тися (I, Imp.)/
посміхну=тися (I, Perf.)
сумува=ти (I, Imp.)/
ску=чити (II, Perf.)
боя=тися (II, Imp.)/зляка=тися (I, Perf.)
ляка=тися (I, Imp.)/зляка=тися (I, Perf.)
розважа=тися (I, Imp.)/розва=житися
(II, Perf.)
обража=ти (I, Imp.)/обра=зити (II, Perf.)
обража=тися (I, Imp.)/обра=зитися (II,
Perf.)
співчува=ти (I, Imp.)/поспівчува=ти (I,
Perf.)
хвилюва=тися (I, Imp.) /
розхвилюва=тися (I, Perf.)
непоко=їтися (II, Imp.)/занепоко=їтися
(II, Perf.)

I am happy.
We are happy.
happy
surprised
embarrassed
content, satisfied
smug
shocked
angry, furious
annoyed
sad
confused
to love
to fall in love
to stop loving
to hate/come to hate
to be nervous/to become nervous
to cry/to start crying
to joke
to be sad/to become sad
to feel sorry for, to regret
to appreciate
to laugh
to smile
to miss smb/smth
to be scared/to get scared
to get scared
to have fun/to enjoy oneself
to offend smb
to get offended
to sympathize/to feel sorry for
to be agitated/to get agitated
to worry/to begin to worry
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пиша=тися (I, Imp.)/запиша=тися (I,
Perf.)
соро=митися (II, Imp.)/засоро=митися
(II, Perf.)

to be proud/to become proud

Байду=жність
*
Мені все одно=.
Як хо=чете.
**
Хто завго=дно/Хто-не=будь.
Що завго=дно./Що-не=будь.
Коли= завго=дно./Коли-не=будь.
Де завго=дно./Де-не=будь (location)
Як завго=дно./Як-не=будь.
Яки=й/а=/е=/і завго=дно./
Який/а/е/і-не=будь.
***
Мені ба=йдуже.
(Це) не ма=є зна=чення.
(Мені) нема=є різни=ці.
Вирішуйте самі.

Indifference

Співчуття=
* Шко=да.
** Мені ду=же шко=да.
*** Я співчува=ю вам.

Sympathizing
That’s a pity.
I’m very sorry.
I sympathize with you.

*** Перука=рня
Ви працю=єте за за=писом?
На коли= мо=жна записа=тися?
Мо=жна записа=тися на понеділок?
Я хо=чу підстри=гтися.
пофарбува=тися.
пофарбува=ти ко=рені воло=сся
тільки підрівня=ти.
коро=тку стри=жку.
моде=льну стри=жку.
зроби=ти за=чіску.
зроби=ти “хімію”.
зроби=ти філіро=вку.
зроби=ти мелірування.
зроби=ти колорува=ння.
зроби=ти манікю=р/педикю=р.
нафарбува=ти нігті.
Поми=йте мені го=лову, будь ла=ска.
Підстрижіть мене=, будь ла=ска.
Зніміть більше на поти=лиці.
на ши=ї.
з боків.
зве=рху.
Пофарбу=йте моє= воло=сся в ... ко=лір.
Ви=сушіть моє= воло=сся фе=ном.

Barber’s/Hairdresser’s
Do you work by appointments?
For what time can I make an appointment?
Can I make an appointment for Monday?
I want to have a haircut.
my hair dyed.
my roots dyed.
just a trim.
a short haircut.
a fashionable haircut.
a hair-do/a set.
a perm.
a ragged cut.
my hair dyed in streaks.
my hair colored.
a manicure/pedicure.
my nails varnished/polished.
Wash my hair, please.
Cut my hair, please.
Take more off the back.
neck.
sides.
top.
Dye my hair a … color.
Dry my hair with a hand-fan.

to feel shy/to get shy

It’s all the same to me/it doesn’t matter.
As you wish.
Whoever./Somebody./Anyone
Whatever./Something./Anything
Whenever./Someday./Any day
Wherever./Somewhere./Anywhere
However./Somehow./Any way
Whichever./Some./Any
I do not care.
(It) doesn’t matter.
It makes no difference (to me).
It’s up to you.
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Зробіть мені за=чіску.
Поголіть мене=, будь ла=ска.
Підстрижіть мені бо=роду.
ву=са.
бакенба=рди.

Set my hair.
A shave, please.
Trim my beard.
mustache.
sideburns.

стри=жка
філіро=вка
фарбува=ння
мелірування
колорува=ння
“хімія”
за=чіска
про=діл
чу=бчик
хвіст/хво=стик
коса= (sg) - ко=си (pl)
кіска
ло=кон
па=смо
перу=ка
шиньйо=н

hair cut
ragged cut, ragged edges
dying
dying in streaks (one color)
dying in two or more colors
perm
hair set, hair style
part (hair)
bang
pony-tail
plait(s), braid(s)
small braid
lock, curl
lock, tress
wig
chignon

*** Космети=чний сало=н
Я хо=чу записа=тися на

Beauty parlour
I want to make an appointment for
a massage.
a face pack.
a face cleaning.
cosmetologist
masseur
massage
face pack
face cleaning
epilation
piercing
tattoo

маса=ж.
ма=ску.
чи=стку.
космето=лог
масажи=ст
маса=ж
ма=ска
чи=стка
епіля=ція
пірсінг
татуюва=ння

In Ukrainian culture it is totally acceptable and even welcome to pay
compliments to people about the way they look, dress or act. It is just
part of social behavior and not considered to be a harassment of any
kind.

US Peace Corps Ukraine: Language Manual in Ukrainian

135

Topic 10. Appearance. Character. Emotions

Спро=буйте свої си=ли!/Just try it!
Лекси=чні впра=ви /Vocabulary exercises
1. Arrange the words according to the ages they describe, starting with the

youngest.
a) Немовля=, хло=пчик/дівчинка, чоловік/жінка, дити=на/діти, хло=пець/дівчина,
підліток, юна=к/дівчина, малю=к.

b) Мале=нький, старий, сере=днього віку, похи=лого віку, ю=ний, літній, молоди=й.

2. Find words and phrases in the lines.
Стзріставвисокийьтлонизькогозростумисередньогозростужючякомплекціяфидкь
Цувімкстату=раготьповнийєлдцухудийепавстрункийсясереднястатуракенгдлоавіцк
3. Match the words with the picture.
воло=сся
ніс
обли=ччя
рот
чоло=
гу=би
ву=хо
по=смішка
о=чі
підборіддя
вії
по=гляд
бро=ви
шкіра
що=ки
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4. Find antonyms for the character traits.
оптиміст –
ідеаліст –
альтруїст –
рома=нтик –
розу=мний –
до=брий –
че=сний –
весе=лий –
си=льний –
ще=дрий –
ввічливий –
працьови=тий –
спокійний –
сміли=вий –
скро=мний –
комуніка=бельний –
відкри=тий –
довірливий –
щи=рий –
впе=ртий –

боязки=й –
стри=маний –
легкова=жний –
дратівли=вий –
жорсто=кий –
дріб’язко=вий –
безда=рний –
хи=трий –
неосвічений –
кори=сливий –
серйо=зний –
за=здрісний –
самовпе=внений –
наха=бний –
сумови=тий –
боягу=зливий –
лицемірний –
нерішу=чий –
неоха=йний –
безпосере=дній –

5. Match the Star signs with their dates.
О=вен
Тіле=ць
Близнюки=
Рак
Лев
Діва
Тере=зи
Скорпіо=н
Стріле=ць
Козеріг
Водолій
Ри=би

24 жо=втня – 22 листопа=да
24 се=рпня – 23 ве=ресня
23 листопа=да – 21 гру=дня
21 бе=резня – 20 квітня
22 гру=дня – 20 січня
23 ли=пня – 23 се=рпня
21 січня – 20 лю=того
21 квітня – 20 тра=вня
22 че=рвня – 22 ли=пня
21 лю=того – 20 бе=резня
21 тра=вня – 21 че=рвня
24 ве=ресня – 23 жо=втня
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6. Name emotions in the pictures.
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7. Translate into Ukrainian.
to love –
to fall in love –
to stop loving –
to hate –
to joke –
to smile –
to laugh –
to have fun –
to become sad –
to be sad –
to start crying –
to cry –
to offend –
to get offended –
to become nervous –
to be nervous –
to be agitated –
to feel shy –
to be scared –
to get scared –
to worry –
to regret –
to appreciate –
to be proud –
to miss –
8. Unscramble the words and phrases.
ви/сом/пи/за/за/пра/те/цю/є ?
на/ли/ко/на/мож/за/ся/са/ти/пи ?
я/ся/стриг/ти/під/чу/хо.
по/ся/бу/ва/фар/я/чу/хо.
зро/ма/чу/би/ні/я/ти/хо/кюр.
по/лас/ка/будь/го/ву/мий/ло/те/ні/ме.
фе/ви/ся/мо/лос/ном/су/є/во/шіть.
за/зро/ме/біть/чіс/ні/ку.
ка/лас/будь/го/літь/по/не/ме.
бо/ду/ро/під/жіть/стри/ні/ме.
с/у/в/а
о/к/а/с
т/і/н/і/г
с/т/і/в/х
я/і/м/і/х
а/к/і/с/к
о/м/с/а/п
к/о/л/о/н
л/і/д/о/п/р
а/у/е/к/р/п

ч/к/и/б/у/ч
к/а/с/і/ч/а/з
а/к/ж/и/р/т/с
п/р/е/ю/д/к/и
ш/н/и/о/н/ь/й
ф/л/р/в/к/а/і/і/о
а/у/а/ф/р/б/в/н/я/н
и/д/р/а/б/н/е/к/а/б
я/н/н/а/в/у/р/і/л/е/м
к/о/л/о/р/у/в/а/н/н/я
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9. Odd one out.
Model: О=чі, воло=сся, оптиміст, гу=би, шкіра. (All the rest describe appearance.)
а) Дити=на, чоловік, дівчина, ю=нак, чоло=.
б) Молоди=й, висо=кий, стари=й, ю=ний, літній.
в) Вік, зріст, стату=ра, рот, зо=внішність.
г) Що=ки, ніс, бро=ви, блонди=н, підборіддя.
ґ) Борода=, блонди=н, брюне=т, шате=н, ли=сий.
д) Га=рний, приє=мний, симпати=чний, прива=бливий.
е) Песиміст, рома=нтик, серйо=зний, жа=дібний, холе=рик.
є) Холе=рик, сангвінік, Рак, меланхо=лік, флегма=тик.
ж)Стріле=ць, Повітря, Близнюки=, Козеріг, Тере=зи.
з) Ве=село, ну=дно, само=тньо, обли=ччя, стра=шно.
и) У шо=ці, у за=хваті, у ро=зпачі, у гу=морі, перука=рня.
і) Люби=ти, сумува=ти, підстри=гтися, обража=тися, пиша=тися.
ї) Шко=да, стри=жка, хімія, фарбува=ння, за=чіска.
й) Про=діл, чу=бчик, педикю=р, ло=кон, хвіст.
к) Емо=ції, темпера=мент, Скорпіо=н, манікю=р, зо=внішність.
10. Make your own list of cognates from the chapter.
Model: Ніс, фігу=ра, блонди=н, хара=ктер, емо=ції, .....
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* How to Describe Appearance and Character Traits. Noun.
Pronoun. The Genitive Case. The Accusative Case. Adjective
- Як він вигляда=є?
- Він висо=кий. У ньо=го блаки=тні о=чі.
- Яки=й у ньо=го хара=ктер?
- Він до=брий.

- What does he look like?
- He is tall. He has blue eyes.
- What is he like?
- He is kind.

To Describe Appearance and Character Traits Use the Patterns:
1. Pronoun Nom. + Adjective Nom. (describing height, weight or character traits)
2. Pronoun Gen. (with preposition y before) + Adjective + Noun Nom.
(describing type of nose, kind of hair, color of eyes)
* 11. Insert Pronouns in appropriate forms. Read and translate sentences.
Це Сергій. (Він) 28 ро=ків. (Він) висо=кий, худи=й. (Він) блаки=тні о=чі і
коро=тке, світле воло=сся. (Він) до=брий, енергійний життєра=дісний.
Це Окса=на. (Вона=) 25 ро=ків. (Вона=) симпати=чна дівчина. (Вона=) висо=ка,
струнка=. (Вона=) те=мне хвиля=сте воло=сся, кирпа=тий ніс.

** Let’s Review Simple Form of
Comparative and Superlative Degrees of Adjectives!
** 12. Form Comparative and Superlative degrees of adjectives.
Model: акура=тний – акура=тніший, найакура=тніший.
Words to use: розу=мний, вели=кий, молод=ий, до=брий, по=вний, легки=й,
яскра=вий, висо=кий, енергійний, струнки=й, терпля=чий.
**Note! In a comparative construction the Nominative Case is used after the word ніж
and the Accusative Case is used if the word за is used. Example: Мій брат ви=щий,
ніж сестра=. Nom. – My brother is taller than my sister. Мій брат ви=щий за сестру=. Acc.
– My brother is taller than my sister.
** 13. Transform sentences according to the model.
Model: Мій та=то ста=рший, ніж ма=ма, на два ро=ки.
Мій та=то ста=рший за ма=му два ро=ки.
1. Мій брат ви=щий, ніж я, на 2 сантиме=три.
2. Са=ра моло=дша, ніж Енді,на півро=ку.
3. Анто=н серйо=зніший, ніж Ка=тя.
4. Мій друг моло=дший, ніж я.
5. Я ста=рший, ніж сестра=.
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** How to Say “To resemble, to be similar to”.
“На кого вони схожі?”. Adjective. Short Form
- На кого вони= схо=жі?
- Він схо=жий на ма=му.
Вона= схо=жа на сестру=.

- Who do they look like?
- He looks like his mother.
She looks like her sister.

To say that one person looks like other short-form adjective схо=жий (m), схо=жа (f),
схо=же (n), схо=жі (pl) is used.
Gender Adjective
m
f
n
pl

схо=жий
схо=жа
схо=же
схо=жі

Preposition
на

Case
Acc.

Example
Він схо=жий на сестру=.
Вона= схо=жа на бабу=сю.
Це схо=же на му=зику.
Вони= схо=жі на бра=та*.

Memorize! The endings of the Accusative Case for animate Nouns of masculine gender
equal to the endings of the Genitive Case of Nouns of masculine gender.
** 14. Insert the noun in brackets in correct form.
Model: Я cхо=жий на брата (m).
1. Я cхо=жий на (брат).
2. Він схо=жий на (бабу=ся).
3. Вона= схо=жа на (діду=сь).
4. Ти схо=жий на (ба=тько).
5. Ми схо=жі на (сестра=).
6. На (хто) ви схо=жі ?
** 15. Insert the word схо=жий (m), схо=жа (f), схо=жі (pl) in appropriate forms.
1. На кого= він _________ ? Він _________ на ба=тька.
2. Мої се=стри зо=всім не _________ на батьків.
3. Ка=жуть, я ду=же _________ (f) на ма=му.
4. Моя= бабу=ся _________ на актри=су Аду Ро=говцеву.
5. Цей кіт _______ ти=гра.

*** Let’s Review How to Say Request or Command Using Adjectives
Тобі треба бути ува=жним.
Ти пови=нен бу=ти ува=жним.

You need be attentive.

To say request or command using adjective use one of the the pattern:
1. Pronoun Dat. + Modal word тре=ба + Infinitive of the Verb бу=ти (to be) + Adjective
Instr.
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Pronoun
Dat.
мені
тобі
йому=
їй
нам
вам
їм

Modal word

Verb Infinitive

Adjective
Instr.

тре=ба

бу=ти

обере=жним, ува=жним
чу=йним, акура=тним,
терпля=чим, спокійним

*** 16. Make up sentences.
Model: Він не хо=че лікува=ти зу=би. Йому= тре=ба бу=ти …
Йому= тре=ба бу=ти терпля=чим.
1. Вона= зроби=ла бага=то помило=к. Їй тре=ба бу=ти ... .
2. У те=бе пля=ма на су=кні. Тобі тре=ба бу=ти ... .
3. Ско=ро ми бу=демо їхати в Оде=су. Вам вже тре=ба бу=ти ... .
4. За=раз йому= потрібна ва=ша ува=га. Вам тре=ба бу=ти .... .
5. Не тре=ба кури=ти. Тобі тре=ба бу=ти ... .
Words to use: здоро=вий, чу=йний, гото=вий, оха=йний, ува=жний.
2. Pronoun Nom. + Modal word пови=нен (m), пови=нна (f), пови=нні (pl)
+ Infinitive of the Verb бу=ти (to be) + Adjective Instr.
Gender

Modal word

m

пови=нен

f

пови=нна

pl

пови=нні

Verb Infinitive

Adjective
Instr.
обере=жним ува=жним

бу=ти

чу=йним акура=тним
терпля=чим спокійним

*** 17. Describe the appearance and character traits of the/your ideal husband/wife.
Model: Ідеа=льний чоловік пови=нен бу=ти га=рним, висо=ким, до=брим,
сміли=вим...
*** 18. Translate the sentences.
1. You should be attentive at the lesson.
2. You should be careful on the road.
3. You can’t be indifferent to this.
4. You should be healthy.
5. You should be ready to this.

** Let’s Review Adverbs!
- Як спра=ви?
- Дя=кую, до=бре.
Мені ціка=во.

- How are you?
- Fine, thank you.

It is interesting for me. (I am interested.)
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According to their meaning, Adverbs are divided into several groups. One of them is
Adverb of manner, which answer the questions як? (how?), яки=м чи=ном? (in what
way?). These Adverbs mainly come from Adjectives. The Adjectival ending is removed
and then an -о is added. This ending is something similar to the English adverb
ending –ly. Example: Повільно (slowly), шви=дко (quickly).
* 19. Group Split into two columns, according to the part of the speech.
Аdjective
Adverb
весе=лий
ве=село

Words to use: чи=стий, до=брий, інтеліге=нтний, нече=сно, щи=ро, су=мно,
відве=рто, надійний, поря=дний, само=тній, само=тньо.
Memorize! Past Tense. Future Tense.
Pronoun
Dat.
мені
тобі
йому=
їй
нам
вам
їм

Present
Tense

_________

Past
Tense

бу=ло

Future
Tense

Adverb

бу=де

пога=но до=бре
ве=село ну=дно
ціка=во стра=шно
обра=зливо при=кро
ва=жко бо=ляче

** 20. Imagine that you are/were/will be at a certain place. Describe your

emotions in the Past, Present and Future tenses as in the model.
Model: Place – кабіне=т данти=ста.
Present Tense:
Past Tense:
FutureTense:

За=раз я у данти=ста. Мені стра=шно.
Вчо=ра я був у данти=ста. Мені бу=ло стра=шно.
За=втра я бу=ду у данти=ста. Мені бу=де стра=шно.

Words to use: ціка=во, жа=рко, ве=село, ну=дно, стра=шно, при=кро,
бо=ляче, обра=зливо.

** The Comparative Degree of Adverbs
Сього=дні на дискоте=ці веселіше,
ніж вчо=ра.

Tonight at the disco it is more fun
than yesterday.

Adverbs formed from qualitative Adjectives have degrees of comparison. The
Comparative degree of Adverbs has the same form as the Comparative degrees of
Adjectives. Example: Ця кни=га кра=ще. This book is better (Adjective). Він відповіда=є
сього=дні кра=ще. He answers better today (Adverb). An Adjective in the Comparative
degree qualifies a Noun and answers the question яки=й? (m), яка=? (f), яке=? (n), які?
(pl). An Adverb in the Comparative degree invariably modifies a Verb and generally
answers the question як? (how?).
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** 21. Read and translate sentences. Write out the adverbs in Comparative degree

and give their initial form.
Model: Сього=дні на дискоте=ці було= веселіше, ніж вчо=ра.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Веселіше – ве=село.
Та=ня бігає шви=дше, ніж Га=ля.
Оля слу=хає ува=жніше, ніж Мико=ла.
Окса=на ви=ща, ніж Богда=н.
Джон розповіда=є цю істо=рію веселіше, ніж Майкл.
Мари=на малю=є кра=ще, ніж Іри=на.
Ти розмовля=єш українською набага=то кра=ще.

** 22. Use an adjective or an adverb. Give their comparative degree forms.
Model: У неї _________
ти=хий
Вона= чита=є ду=же _________
ти=хо
У не=ї ти=хий го=лос. Вона= чита=є ду=же ти=хо.
Adjective
ти=хий – тихіший

Adverb
ти=хо – тихіше

1. Ме=рі пи=ше _________ .
У те=бе _________ воло=сся.
2. У ньо=го _________ го=лос.
Він чита=є ду=же _________ .
3. Я чита=ю _________ детекти=в.
А=втор пи=ше ду=же _________ .
4. Я не люблю= чита=ти _________ кни=ги.
Мені _________ .
5. У ме=не _________ дру=зі.
З ни=ми мені завжди= _________ .
6. Джон _________ студе=нт.
Він завжди= відповіда=є _________ .

га=рний
га=рно
голосни=й
го=лосно
ціка=вий
ціка=во
нудни=й
ну=дно
весе=лий
ве=село
га=рний
га=рно

Memorize the Irregular Forms of the Comperative Degree
Positive degree
Adjective
Adverb
вели=кий
бага=то
га=рний
га=рно
мале=нький
ма=ло
пога=ний
пога=но

Comparative degree
Adjective
Adverb
більше
більше
кра=ще
кра=ще
ме=нше
ме=нше
гірше
гірше

** 23. Read and translate the proverbs. Underline the adjective and adverb in

comparative degree. Form their positive (initial) degrees.
Model: Кра=ще пізно, ніж ніко=ли.
comparative
кра=ще

positive
до=бре
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1. Кра=ще ме=нше дру=зів, але= кра=щих.
2. Стари=й друг кра=ще но=вих двох.
3. Ме=нше говори=, а більше роби=.
4. Більше вір спра=вам, ніж слова=м.
5. Гірше не бува=є!
** 24. Read the advice. Find and underline the comparative degree of adverbs.

Make up the beginning form of the adverb:
Model: Співа=й тихіше (ти=хо).
Words to use: прихо=дь раніше, посміха=йся частіше, ду=май більше, радій
життю= частіше, гуля=й більше.

*** The Superlative Degree of Adverbs
Він ро=бить це кра=ще за всіх.

He does it better than anyone else.

The Superlative degree of Adverbs consists of the Comparative degree of the Adverb
and the Pronoun in the form всіх (of all).
*** 25. Translate into Ukrainian. Use Comparative and Superlative degree of

Adjectives and Adverbs.
1.
2.
3.
4.
5.

Oksana is the best singer. Her voice is the most beautiful.
Valia always listens to me more attentively than Liuda.
I think his paintings are the best, he is very talented.
Please, speak quiter, I have a headache.
He does everything with talent. I like all his works.

** How to Use the Verbs of Mental Perception.
Noun. The Accusative Case. The Instrumental Case
Я суму=ю за домівкою.
Я мрію про зу=стріч.

I miss home.
I dream about seeing (you).

***Memorize the Cases Required to Use with the Verbs of Mental Perception.
Verb

Question

Preposition

Noun Case

Example

сумува=ти
ску=чити
тужи=ти

за ким?
за чим?

За

Instr.

сумува=ти за до=мом
ску=чити за до=мом
тужи=ти за нею

ду=мати
мріяти

про що?
про ко=го?

Про

Асс.

ду=мати про сім’ю=
мріяти про дру=га

** 26. Read and translate the letter. Underline the verbs of mental perception.
Здра=стуй, Джон! Як спра=ви? Як ти себе= почува=єш?
Я вже= два місяці в Україні. Я почува=ю себе= до=бре. Щопра=вда, я тро=хи
суму=ю за домівкою, за моє=ю сім’є=ю: за ма=мою, за та=том, за бра=том. За=раз
зима= і тут хо=лодно. Я ча=сто мрію про те=пле літо. Я суму=ю за Фло=ридою, за
пля=жем, ду=маю про на=шу майбу=тню зу=стріч.
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** 27. Put the word in brackets in the necessary case. Read and translate the

sentences.
1.
2.
3.
4.
5.

Я ча=сто ду=маю про (дім).
Я суму=ю за (сім’я=).
Вони= мріють про (те=пле літо).
Вони= ду=мають про (екску=рсія в Ки=їв).
Вони= ску=чили за (син).

*** Memorize! After the verbs of mental perception розуміти (understand), відчува=ти
(feel), ду=мати (think), зна=ти (know) in Complex sentences the conjunction що (that) is
used.
Principal
clause
Я розумію,
Я ду=маю,
Я відчува=ю

Conjunction
що

Subordinate
clause
це пра=вильно
це тре=ба.
на ву=лиці хо=лодно

** 28. Complete the sentences.
Model: Я ду=маю, що все бу=де до=бре.
1. Я ду=маю, що 
2. Я зна=ю, що 
3. Я розумію, що 
4. Я відчува=ю, що 
5. Він зна=є, що 

*** Complex Sentences with the Conjunctions
чим , тим (the more…, the more)
Чим більше вчиш, тим більше зна=єш. The more you study, the more you know.
A Complex sentence with the conjunctions чим ..., тим consists of two independent
parts, each containing the Comparative degree of an Adjective or Adverb. If a
Complex sentence contains the conjunction чим ,тим it is impossible to ask a
question about any of its clauses; therefore it is impossible to determine which is the
Principal and which is the Subordinate clause.
Sentence 1
Чим + Part I,

Sentence 2
тим + Part II

*** 29. Read and translate sentences.
1. Чим більше я чита=ю, тим більше я зна=ю.
2. Чим частіше іде дощ, тим краще урожай.
3. Чим розумніша люди=на, тим цікавіше з нею спілкуватися .
4. Чим цікавіша робо=та, тим кра=ще результа=т.
*** 30.

a) Read and translate sentences. Underline the conjunctions чим ,тим.
1. Чим до=вше спиш, тим кра=ще на=стрій.
2. Чим розумніша люди=на, тим цікавіше з нею спілкува=тися.
3. Чим красивіша дівчина, тим вона= розумніша.
4. Чим ви=ще люди=на, тим вона= стрункіше.
5. Чим більше їси, тим більше хо=четься.
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6. Чим більше п’єш, тим корисніше.
b) Discuss these statements.
Model: Я ду=маю, що це непра=вда, тому= що ...

Дава=йте Погово=римо!/Let’s Talk!
* 31. Fill in the blanks using the pictures.

Це ____________ чоловік.
У ньо=го ________ о=чі.
У ньо=го ________ воло=сся.

Це ___________ жінка.
У не=ї _________ о=чі.
У не=ї _________ воло=сся.

** 32. Look at the pictures and correct the descriptions.

Це молода= жінка. Її зва=ти
Ната=лка. Вона= струнка=. У не=ї
коро=тке світле воло=сся. У не=ї
мале=нькі ка=рі о=чі. Ната=лка весе=ла
жінка. Вона= оптимістка.

Це висо=кий хло=пець. Його=
звуть Сергій. У ньо=го мале=нькі
те=мні о=чі. Він брюне=т. У ньо=го
до=вге хвиля=сте воло=сся. Він ду=же
серйо=зний молоди=й чоловік. Його=
профе=сія – журналіст.
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* 33.

a) Answer the questions using the pictures.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Хто це?
Скільки йому= ро=ків?
Яки=й він на зріст?
Яка= його= стату=ра?
Яке= в ньо=го воло=сся?
Яки=й у ньо=го ко=лір
воло=сся?
7. Які в ньо=го о=чі?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Хто це?
Скільки їй ро=ків?
Яка= во=на на зріст?
Яка= її стату=ра?
Яке= в не=ї воло=сся?
Яки=й в не=ї ко=лір воло=сся?
Які в не=ї о=чі?

b) Ask your groupmate the questions about his/her relatives using the

questions above.
* 34.

a)

Read and translate the text:

Мені подо=бається Ліза. Це струнка= і краси=ва дівчина. У не=ї вели=кі
блаки=тні о=чі і чудо=ва по=смішка. Вона= блонди=нка. А мені ду=же подо=баються
блонди=нки. Ліза не тільки краси=ва, а ще й розу=мна і ду=же до=бра дівчина.
b) Find the antonyms of the following words:
краси=вий вели=кий
розу=мний до=брий
c) Answer the questions.
1. Ліза краси=ва дівчина?
2. У не=ї ка=рі о=чі?
3. Вона= брюне=тка?
4. Ліза до=бра дівчина?
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* 35.

a) Read and translate the dialogues.
- Чому= Ро=берт сього=дні таки=й весе=лий?
- У ньо=го прекра=сний на=стрій, тому= що приїхала його= сестра=.
- Ти її зна=єш?
- Ні, але= він говори=в, що вона= – чудо=ва люди=на.
-

Ро=берт, а хто це на фотогра=фії?
Це моя= сестра=.
Яке= в не=ї краси=ве воло=сся! А які в не=ї о=чі?
Зеле=ні, як у ма=ми.
А вона= висо=ка?
Так, вона= моде=ль.
Яки=й у не=ї хара=ктер?
Вона= оптимістка і ду=же комуніка=бельна люди=на.

b) Write the antonyms for the following words.
сумни=й
пога=ний
нега=рний
песиміст
некомуніка=бельний ** 36.

a) Read and translate the dialogue.
На=стя:
Окса=на:
На=стя:
Окса=на:

Привіт, Окса=на!
Привіт.
Як на=стрій?
У ме=не га=рний
на=стрій. Учо=ра у кафе= я
познайо=милася1 з ціка=вою
люди=ною.
На=стя:
Це жінка чи чоловік?
Окса=на:
Це чоловік. Його= зва=ти Сергій.
На=стя:
О! Це ціка=во! А хто він?
Окса=на:
Він – юри=ст і лю=бить чита=ти істори=чні рома=ни.
На=стя:
А яка= в ньо=го зо=внішність?
Окса=на:
Він висо=кий брюне=т. У ньо=го краси=ві ка=рі о=чі і хвиля=сте
воло=сся.
На=стя:
А яки=й у ньо=го хара=ктер?
Окса=на:
Сергій ду=же інтеліге=нтний, че=мний і весе=лий хло=пець. А
ще оптиміст і тро=хи рома=нтик.
Тобі подо=бається твій нови=й знайо=мий2?
На=стя:
Окса=на:
Так, ду=же. Ми розмовля=ли дві годи=ни. Було= ду=же ціка=во і
ве=село.
_________________
1
познайо=милася got acquainted (met)
2
знайо=мий
acquaintance
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b) Fill in the table using info from the text.

Нови=й знайо=мий
ім'я=
профе=сія
хо=бі
о=чі
воло=сся
хара=ктер
** 37. Yesterday you met an interesting person. Describe this person using the

picture:
Model: Учо=ра я познайо=мився з ціка=вою дівчиною. Вона= ...
Учо=ра я познайо=милася з ціка=вим хло=пцем. Він ...

*** 38. Make up dialogues, using the example and the given words.
Model: - На ко=го схо=жий ваш син?
- Він схо=жий на мого= чоловіка. У ньо=го такі ж вели=кі очі.
1. сестра=/ма=ма/ка=рі о=чі/прями=й ніс;
2. брат/діду=сь/хвиля=сте воло=сся/ластови=ння;
3. дочка=/бабу=ся/до=вгі вії/блаки=тні о=чі.
*** 39.

a) Read and translate the dialogues.
- Де=від, ти не міг би за=втра зустріти мого= бра=та на вокза=лі?
- Так, звича=йно, без пробле=м. А ти за=втра за=йнятий?
- Так, у ме=не ду=же важли=ва конфере=нція. Мені тре=ба обов'язко=во
бу=ти там.
- Опиши= свого= бра=та. Я його= ніко=ли не ба=чив.
- Це бу=де нева=жко, він ду=же схо=жий на ме=не, тільки тро=хи ви=щий на
зріст.
- А скільки йому= ро=ків?
- Йому= 35, але= він вигляда=є моло=дше.
- У ньо=го теж те=мне воло=сся?
- Ну, мо=же тро=хи світліше і коро=тше.
- У що він бу=де одя=гнений?
- Він бу=де у шо=ртах та футбо=лці. Їде з мо=ря. Так, ще ледь не забу=в
сказа=ти, у ньо=го є мале=нька борідка.
b) Опишіть бра=та (зріст, вік, воло=сся, о=дяг).
c) Make up a dialogue between David and his friend’s brother at the

railway station.
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*** 40. Prove the statements.
Model: Мій друг ду=же таланови=тий. Він га=рно співа=є, гра=є на гіта=рі і уміє
краси=во малюва=ти.
1. Зо=я працьови=та дівчина. Вона= ...
2. Його= брат жа=дібний. Він ...
3. Ці хло=пці – серйо=зні студе=нти. Вони= ...
4. Макси=м – леда=чий у=чень. Він ...
5. Наш дире=ктор завжди= пунктуа=льний. Він ...
*** 41. Express your opinion about the people that.
a. differ from other people;
b. always become a center of any group of people;
c. can do everything;
d. not smart enough;
e. is an average person, who didn’t impress you at all.
* 42. What features do you think are valued.
1. at work place;
2. in communication with other people;
3. in emergency situations.
*** 43. How would you call the person,
 яка= лю=бить пра=цю, бага=то працю=є;
 яка= завжди= допомага=є іншим лю=дям;
 яка= завжди= гово=рить пра=вду;
 яка= усе= ро=бить вча=сно й акура=тно;
 яка= обов'язко=во ви=конає свою= обіцянку1;
 яка= ду=же лю=бить саму= себе=;
 яка= лю=бить люде=й, ле=гко знайо=миться з ни=ми;
 яка= відно=ситься до люде=й зве=рхньо;
 яка= бу=дь-яку робо=ту вико=нує з ентузіа=змом, з ене=ргією;
 яка= сього=дні гово=рить, що допомо=же вам, а за=втра забува=є про це;
 з яко=ю ну=дно в компа=нії;
 яка= нічо=го не боїться;
 яка= пога=но, неакура=тно ро=бить свою= робо=ту;
 яка= завжди= забува=є в гостя=х свої ре=чі;
 яка= мо=же вда=рити2 твари=ну3;
 яка= ду=має одне=, а гово=рить інше;
 яка= не зверта=є ува=ги на неща=стя4 інших;
 яка= не лю=бить працюва=ти;
 яка= допомага=є іншим, не ду=маючи про винагоро=ду5;
 яка= не лю=бить розмовля=ти;
 яка= невпе=внено6 відчува=є себе= в компа=нії;
 яка= завжди= гото=ва вам допомогти= гроши=ма.
___________________
1
ви=конає обіцянку to fulfill the promise
2
вда=рити
to hit
3
твари=на
animal
4
(не) ща=стя
(un) happiness
5
винагоро=да
award
6
(не) впе=внено
(un) confident

US Peace Corps Ukraine: Language Manual in Ukrainian

153

Topic 10. Appearance. Character. Emotions
* 44. Name the pictures.
Яки=й у ньо=го/не=ї на=стрій?
Йому=/їй ...

** 45. Describe emotional and physical state of the people in the following situations.
1. Сього=дні я отри=мала лист від по=други. Мені було= ду=же ...
2. Джон був на дискоте=ці вчо=ра. Йому= було= ду=же ...
3. Учо=ра пізно вве=чері я йшла додо=му одна=. Мені було= ду=же ...
4. У кла=сі + 35 гра=дусів. Нам ду=же ...
5. За=втра я піду= до стомато=лога. Мені бу=де ...
6. Сього=дні я бага=то працюва=ла. Я ду=же ...
* 46. Answer the questions.
1. Коли= вам було= су=мно?
2. Коли= вам було= ду=же ве=село?
3. Як ви се=бе почува=ли вчо=ра?
4. Що ви ро=бите, коли= вам су=мно?
* 47. Answer the question: Як ви себе= почува=єте?
ЯКЩО=
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

У вас га=рний на=стрій;
Приїжджа=є ва=ша по=друга;
Ви суму=єте за сім’є=ю;
Ваш брат хво=рий;
За=втра ви їдете додо=му;
У вас пробле=ми;
Ви отри=мали лист з до=му;
Вам не пи=ше друг.
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У Перука=рні/At the Hairdresser’s
* 48. Read the text and fill in the information about the Hairdresser’s:
ЧАС РОБО=ТИ:
ВИХІДНІ:
ПЕРЕ=РВА НА ОБІД:
СКІЛЬКИ КО=ШТУЄ
СТРИ=ЖКА:
ІНШІ ПО=СЛУГИ:

Перука=рня «Аме=лія» працю=є з
8.00 до 20.00 щодня= без вихідни=х і
пере=рви на обід. Є чоловічий і жіно=чий
за=ли. Перукарі працю=ють че=рез день.
Ви мо=жете записа=тися за телефо=ном
76-81-88. Стри=жка ко=штує 10 гри=вень.
А ще ви мо=жете пофарбува=ти воло=сся,
зроби=ти мо=дну за=чіску і манікю=р.
Тако=ж тут вам запропону=ють1 ка=ву і
журна=ли. Ми лю=бимо на=шу робо=ту і
на=ших кліє=нтів.

ТЕЛЕФО=Н:
__________________
пропонува=ти1 -

to offer

** 49. Make up sentences with the following words.
стри=жка, зве=рху, підрівня=ти, воло=сся, борода=, записа=тися.
** 50. Read and translate the dialogues.
- Алло=, це перука=рня?
- Так, слу=хаю вас.
- Мо=жна записа=тися на понеділок?
- Ви=бачте, у нас вихідни=й. Я мо=жу вас записа=ти на вівто=рок на 18.30.
- До=бре. Дя=кую.
- Прохо=дьте, сіда=йте. Що ви хо=чете?
- Я хо=чу коро=тку стри=жку.
- Ду=же коро=тку?
- Ні, зніміть більше по бока=х і тро=хи зве=рху.
-

Здра=стуйте, а чоловічий зал сього=дні працю=є?
Так, що ви хотіли?
Підстрижіть, будь ла=ска, мені бо=роду і ву=са.
До=бре. Почека=йте 10 хвили=н.

Дава=йте Підведе=мо Підсумки!/Let’s Sum Up!
* 51. Read the text and draw the person described in it.
Це молоди=й чоловік. Він висо=кий і струнки=й. У ньо=го кру=гле обли=ччя.
Воло=сся коро=тке, пряме= і світле. У ньо=го вели=кі блаки=тні о=чі. Вії коро=ткі.
Гу=би тонкі. Ніс прями=й. Це весе=лий життєра=дісний чоловік. Він ду=же лю=бить
гра=ти на гіта=рі.
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*** 52. Insert the appropriate word in the description according to the picture.
Це _____________ чоловік. Йому= 35 ро=ків.
Він _____________ .
Він ___________ на зріст.
Він _____________ стату=ри.
У ньо=го ____________ обли=ччя.
У ньо=го ____________ лоб, __________ бро=ви,
і ________ ніс.
У ньо=го __________ о=чі.
А воло=сся __________ і ___________ .
Це ду=же _______________ чоловік.
*** 53. Act out the following situations.
a) You are a detective. Yesterday a bank was robbed. You have to speak

with witnesses of the crime in order to describe the appearance of the
robber. Draw a picture of him.
Roles: 1 detective, 3-5 witnesses.
We can prompt you the questions: 1) Яки=й у ньо=го зріст?
2) Які о=чі?
3) Яке= воло=сся?
4) У ньо=го є борода=/ву=са?
b) You were asked to give a package to the person whom you don’t know.

Call him, make an appointment, describe your appearance and ask what
he looks like.
c) Your friend asked you to look after his children. You went for a walk to

the park and didn’t notice when the children disappeared. Ask passersby whether they saw the boy and the girl. Describe their appearance.
d) You have to meet with your supervisor, but unfortunately you have

fallen ill. Ask your friend to find him at the workplace and postpone the
meeting. Describe what he usually looks like.
* 54. Describe a well-known person so that other people could guess who it is.
** 55. How would you explain the following expression by Anton Chekhov:
«У люди=ні пови=нне бу=ти прекра=сне все: і обли=ччя, і о=дяг, і душа=1, і думки=2».
_____________
1
душа= - soul
2
думки= - thoughts
*** 56. How do you understand the proverb:
«Зустріча=ють за о=дягом, а проводжа=ють за ро=зумом»?
a) Read and translate
the texts.
Гали=на встає=1 ра=но. О шо=стій
годи=ні ра=нку вона= готу=є сніда=нок для
сім’ї. О во=сьмій годи=ні вона= йде на
робо=ту. Гали=на – інжене=р. Після2 робо=ти
вона= іде= в магази=н і купу=є проду=кти.
Уве=чері в не=ї бага=то робо=ти: вона=
готу=є вече=рю, ми=є3 по=суд, допомага=є4
дітям роби=ти дома=шнє завда=ння.

* 57.

Степа=н встає= пізно, о
двана=дцятій годи=ні. Він снідає.
По=тім він іде= гуля=ти. Степа=н не
працю=є. Він не лю=бить чита=ти. Він
не лю=бить спорт. У ньо=го нема=є
хо=бі. Він нічо=го не ро=бить цілий
день5! А уве=чері він вече=ряє,
ди=виться телевізор і йде спа=ти.
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1

встає=
після
3
ми=є
4
допомага=є
5
цілий день
2

-

gets up
after
washes
helps
the whole day

b) Is the following information in the text?
1. Гали=на лю=бить диви=тися
телевізор.
2. Гали=на готу=є вече=рю, ми=є по=суд.
3. О во=сьмій годи=ні вона= йде на
робо=ту.
4. Вона= висо=ка.
5. У не=ї вели=кі ка=рі о=чі.
6. Гали=на розу=мна працьови=та
жінка.

1. Степа=н лю=бить чита=ти.
2. Степа=н живе= в це=нтрі міста.
3. О во=сьмій годи=ні Степа=н іде
на робо=ту.
4. Степа=н нічо=го не ро=бить
цілий день.
5. У ньо=го те=мне воло=сся.
6. Степа=н встає= пізно.

*** 58. Express your opinion about the people that.
f. differ from other people;
g. always become a center of any group of people;
h. can do everything;
i. not smart enough;
j. is an average person, who didn’t impress you at all.
* 59.

a) What features do you think are valued.
1. at work place;
2. in communication with other people;
3. in emergency situations.
b) What characteristics are necessary for people of the following

professions:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

бізнесме=н;
еко=лог;
вчи=тель;
секрета=р;
дире=ктор;
ку=хар.

*** 60. What do you think an ideal person should be like? Choose character traits,

which are:
1. ду=же важли=ві;
2. не ду=же важли=ві;
3. не важли=ві.
a) Хобі:
- лю=бить подорожува=ти;
- лю=бить спорт;
- лю=бить сім’ю= та діте=й;
- лю=бить му=зику;
- лю=бить квіти;
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-

лю=бить чита=ти газе=ти;
лю=бить живо=пис1, фотогра=фію;
матеріаліст;
ідеаліст.

b) Хара=ктер:
- дисципліно=ваний;
- серйо=зний;
- лю=бить жа=рти;
- працьови=тий;
- не егоїст;
- скро=мний;
- ува=жний;
- енергійний;
- комуніка=бельний.
c) Зо=внішність:
- висо=кий/сере=дній/низьки=й на зріст;
- чо=рне/світле воло=сся;
- ка=рі/си=ні/зеле=ні о=чі;
- елега=нтний;
- га=рний;
- си=льний;
- атле=т.
d) Знання=2:
пови=нен зна=ти:
- бага=то мов;
- америка=нську літерату=ру;
- істо=рію країни;
- істо=рію світу;
- психоло=гію;
- політи=чну ситуа=цію в країні/світі;
- фолькло=р.
e) Соціа=льний стан3:
- бага=тий;
- ма=є прести=жну профе=сію;
- ма=є га=рну маши=ну;
- живе= в місті;
- ма=є бага=то дру=зів;
- до=брий спеціаліст;
- бідний;
- живе= в селі;
- працю=є у відо=мій фірмі.
f) Інші я=кості:
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
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_____________________
1

живо=пис
знання=
3
соціа=льний стан
2

-

painting
knowledge
social position

We can prompt you the beginning of your presentation:
В світі нема=є ідеа=льних люде=й, але= ...
a) Read and translate the text.
Щоро=ку 31 гру=дня о 12 годи=ні но=чі лю=ди
зустріча=ють Нови=й Рік. На ву=лиці сніг, мор=оз,
вітер, а вдо=ма те=пло і за=тишно. У кімна=ті стоїть
яли=нка-красу=ня. На святко=вому столі1 мерехтя=ть
свічки=. Ніхто= не суму=є, всім ве=село. Всі чека=ють
«ди=ва», зга=дують стари=й рік, ду=мають про нови=й,
мріють
про
ща=стя,
ра=дість,
любо=в,
благополу=ччя2. Ось і 12. Б'ю=ть кура=нти3. Доро=слі4
п'ю=ть шампа=нське, всі віта=ють оди=н о=дного,
бажа=ють5 здоро=в'я, уда=чі, у=спіхів, усьо=го найкра=щого. Звича=йно, на свя=ті
обов'язко=во пови=нен бу=ти Дід Моро=з6. Мале=нькі діти вірять7, що він
спра=вжній. Ко=жна дити=на і ко=жен доро=слий мріє про подару=нок. Хло=пчики
мріють про маши=нки і велосипе=ди, а дівча=та мріють про ляльо=к8 і нові су=кні.
Жінки= мріють про прикра=си9 і квіти, а чоловіки= ... Ціка=во, про що мріють
чоловіки=? Це секре=т. Без су=мніву10 одне=: усі хо=чуть бу=ти щасли=вими й
коха=ними. Дай вам Бог ща=стя!
_________________
1
на святко=вому столі
- on the party/festive table
2
мріють про ща=стя, ра=дість, - dream about happiness, joy, love, well
любо=в, благополу=ччя
being
3
б'ють кура=нти
- clock is striking
4
доро=слі
- adults
5
бажа=ють
- wish
6
Дід Моро=з
- Santa Claus
7
вірять
- believe
8
про ляльо=к
- about dolls
9
про прикра=си
- about jewelry
10
без су=мніву
- indisputable/without any doubts

*** 61.

b) Translate the word combinations.
every year - ко=жен рік
every day
every week every month c) Match the phrases using the text.
лю=ди зустріча=ють
у кімна=ті стоїть
всі чека=ють
на святко=вому столі мерехтя=ть
б'ють

nobody is sad
nobody knows
nobody speaks
nobody likes

-

ніхто= не суму=є

«ди=ва»
свічки=
кура=нти
Нови=й рік
яли=нка-красу=ня
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d) Complete the sentences.
1. Мені су=мно, якщо= ...
2. Мені ве=село, якщо= ...
3. Я мрію про...
4. Ми бажа=ємо вам ...
5. За=раз я ду=маю про...
e) Fill in the table using the text.
Дівча=та мріють Жінки= мріють Хло=пчики мріють Чоловіки= мріють
про...
про...
про...
про...

f) Answer the questions.
1. Яка= на ву=лиці пого=да?
2. Що стоїть у кімна=ті?
3. Що на святко=вому столі?
4. Яки=й у вас на=стрій?
5. Що п'ють доро=слі?
6. Хто обов'язко=во пови=нен бу=ти на свя=ті?

У Перука=рні/At the Hairdresser’s
a) You want a short hair cut. Explain this to the barber.

* 62.

b) Make an appointment for Tuesday at the Hairdresser’s.
c) You have had your hair dyed a color that you didn’t like. Ask to have

your hair dyed a different color free of charge.
d) After you had your sideburns cut, you noticed that they are of different

lengths. Ask your hairdresser to make them of the same length.
e) You know that your haircut costs 10 gryvnas, but after you had your

haircut done the hairdresser asked you for the double price. Figure out
why.

*** Байду=жість/Indefference
*** 63. Fill in the blanks as in the model, using the section “Indifference”.
Model: - Яку= му=зику ти хо=чеш послу=хати?
- Яку=-небудь. Мені все рівно.
1)

-

Хто мо=же мені допомогти=?
__________________ . Вирішуйте самі.

2)

-

Куди= ми підемо сього=дні вве=чері?
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-

__________________ . Мені все рівно.

3)

-

Що тобі замо=вити?
_________________ . Я ду=же голо=дний.

4)

-

Коли= тобі подзвони=ти?
_________________ . Я бу=ду вдо=ма цілий день.

5)

-

Де ми пообідаємо?
_________________ . У нас ма=ло часу=.

6)

-

Яки=й ти лю=биш сала=т?
__________________ . О=вочі ду=же кори=сні.

7)

-

Що тобі подарува=ти?
__________________ . Я люблю= подару=нки.

*** 64. Would you mind a small competition? Complete sentences using the words

below:
Я хо=чу покуштува=ти
Дава=й відпочи=немо
Дава=й зустрінемося
Ми хо=чемо поба=чити
Ти хо=чеш послу=хати
Подзвоніть мені
Я мо=жу приготува=ти
Дава=й поїдемо
Купи= мені
Тобі подо=бається

яку-не=будь
...
...
...
...
...
...
...
...
...

українську стра=ву.
влітку.
у неділю.
ціка=ве.
му=зику?
уве=чері.
смачне=.
на вихідні.
соло=дке.
костю=м?

Words to fill in: де-не=будь, яка=-небудь, що-не=будь, куди-не=будь, колине=будь, який-не=будь.
* 65. Read the dialogues, translate them and find phrases from section

“Indifference”:

-

Пропону=ю зібра=тися сього=дні уве=чері.
Гара=зд. О ко=трій годи=ні?
Мені ба=йдуже.
Тоді дава=й зустрінемося біля кафе= «Яросла=вна» о сьо=мій ве=чора.
Як ска=жете!

-

Дава=йте поїдемо куди-не=будь на вихідні.
Ну, я не зна=ю ...
А що тра=пилося? У те=бе інші пла=ни?
Ні, про=сто мені подо=бається відпочива=ти вдо=ма.
Зви=чки тре=ба змінювати.
Ну, до=бре. Як-не=будь поїдемо.
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ON YOUR OWN. SELF- DIRECTED TASKS
1. Ask your HF/friends how they feel now and why. Tell them how
you feel and why.
2. Ask your HF/friends what usually determines their emotions,
tell them about yourself.
3. Interview your HF/friends on emotions and fill in the table.
Ім'я (in Dative)
e.g. Ната=лці

Емо=ції
су=мно
ве=село
стра=шно

Причи=на
Коли=
Якщо=

Come up with the summary of most common reasons for certain emotions.
4. Describe your idea of a beautiful/ugly woman/man.
5. Describe your relatives’/friends’ appearance to your HF/friends.
Ask them about theirs.
6. Compliments
Do some research on how people respond to compliments. Keep giving people
compliments in different situations and see what are the most common responses.
What can you say about a person’s character by the way he/she responds to a
compliment? Share your observations with HF/friends and/or write them down in
your diary.
7. Describe your ideal match.
8. Introduction Club
Fill in the form for an Introduction club database:
-

Your name, age
Your appearance
Your occupation and hobbies
Your character
What kind of person are you looking for?

9. Describe what character traits you think should be possessed by a
-

teacher
businessman
lawyer
cook
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-

pilot
etc.

10. Describe the character of
-

an ideal wife/husband
an ideal friend
an ideal parent
an ideal president
an ideal …

11. Fill in the table
What kind of person I am?
Я – реа=льний/а

What kind of person I
would like to be?
Я – ідеа=льний/а

What I can do to change
Що я мо=жу зроби=ти,
щоб зміни=тися?

12. Stars signs and character
How does Star sign determine a person’s character? Should we believe
Horoscope books? Find a Ukrainian one and fill in the second column with the list of
character traits most typical for each sign. Then think of the people you know who
were born after this or that sign. Make a list of their most typical traits (for each sign)
and write them in the third column.
Знак Зодіа=ку
(Star Sign)
О=вен

Aries

Тіле=ць

Taurus

Хара=ктер за кни=гою
(character by the book)

Характер в житті
(character in real life)

Близнюки= Gemini

Рак

Cancer

Лев

Leo
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Діва

Virgo

Терези=

Libra

Скорпіо=н

Scorpio

Стріле=ць

Sagittarius

Козеріг

Capricorn

Водолій

Aquarius

Ри=би

Pisces

Compare the two columns and see how different or alike they are. Share your
observations with your HF/friends.
13. Look through the ads for jobs in newspapers.
-

What are the most typical requirements for employees?
What words do the potential employees most often use to describe their
qualities?
How important have you noticed looks are for getting a job?
How similar/different are these ads from those in America?
Describe the abstract person who will definitely get a job.

Share your ideas and observations with a counterpart.
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SOME USEFUL TIPS FOR SELF- DIRECTED LEARNING
ЛЕ=КСИКА /VOCABULARY
1. Prepare Flash Cards with the vocabulary from the chapter
and do the matching activity.
2. Mix the Flash Cards up and distribute them into categories:
-

appearance
emotions
character

3. Draw different faces describing emotions, and match them with corresponding Flash
Cards.
4. Look through a magazine or a photo album and describe people’s emotions there.
5. Distribute the Appearance Flash Cards into the categories:
-

person
age
height
body type
face
hair

6. You can draw 2 schematic pictures – one of a man and one of a woman. Using the
chapter vocabulary and distributing the words correspondingly, draw details for the
schemes.
7. Using a magazine describe the appearance of people in it.
8. Blindfolded artist
Take a piece of paper and markers. Draw a person, being blindfolded and
receiving instructions from your friend/s.
9. Guess the person
Prepare several pictures of people and put them on the table so that you can see
all of them. One person describes one of them (answering questions), the other/s try
to define the picture by its description.
10. Distribute the Character Flash Cards into the categories:
-

positive traits
negative traits
traits you like
traits you dislike
traits of your character
traits of your best friend’s character
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11. Using the Character Flash Cards describe your friends’ and acquaintances’ traits of
character.
12. Distribute the Character Flash Cards into 2 groups:
o traits developed by circumstances
o traits developed by upbringing
13. Describe yourself and your friends. Find out what traits are common for you and
where you are different.

ГРАМА=ТИКА /GRAMMAR
1. Adjectives
a) Let’s review the typical endings for adjectives in different genders in
Nominative Case.
Stem

Він

Вона=

Вони=

Розу=мнДо=брЕнергійнЧе=снЧе=мн-

- ий

-а

-і

b) Fill in the table according to the model.
c) Complete the table with more adjectives describing appearance or character.
d) Describe the appearance and character of your male friend, your female
friend and your friends using these adjectives in the appropriate forms:
Це мій друг Анто=н.
Він

розу=мний
до=брий
весе=лий

Це моя= по=друга О=льга.
Вона=

розу=мна
до=бра
весе=ла

Це мої дру=зі Анто=н і О=льга.
Вони=

розу=мні
до=брі
весе=лі
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2. Appearance and character models.
These models can help you describe people’s appearances and characters.
a)
ВІК:
Молоди=й
Літній
Стари=й

КОМПЛЕ=КЦІЯ:
По=вний
Гладки=й
Струнки=й
Худи=й

Це Анто=н.
ВІН + ADJ.

ЗРІСТ:
Висо=кий
Невисо=кий

ХАРА=КТЕР:
Розу=мний
До=брий
Енергійний
................

ПО=СМІШКА:
- га=рна
- приє=мна
- чарівна

ФІГУ=РА:
- спорти=вна
- га=рна

ВОЛО=ССЯ:
- до=вге
- коро=тке
- світле

У НЬО=ГО + (ADJ.+ NOUN)

ОБЛИ+=ЧЧЯ:
- приє=мне
- розу=мне

О+=ЧІ:
- блаки=тні
- сірі
- зеле=ні
- ка=рі

В+У=СА/БОРОДА=:
- те=мн-і/-а
- світл-і/-а
- руд-і/-а
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b) Look at the models below and compare them with those above.
What has changed? Why? Whose appearance can you describe using these
models?
ВІК:
Молода=
Похи=ла
Стара=
КОМПЛЕ=КЦІЯ:
По=вна
Гладка=
Струнка=
Худа=

ЗРІСТ:
Висо=ка
Невисо=ка

Це Ніна.
ВОНА= + ADJ.

ХАРАКТЕР:
Розу=мна
До=бра
Енергійна

ПО=СМІШКА:
- га=рна
- приє=мна
- чарівна

О=ЧІ:
- блаки=тні
=- сірі
- зеле=ні
- ка=рі

ВОЛО=ССЯ:
- до=вге
- коро=тке
- світле

У НЕ=Ї + (ADJ. + NOUN)

ФІГУ=РА:
- га=рна
- спорти=вна

3.

ОБЛИ=ЧЧЯ:
- приє=мне
- розу=мне

a) Compare the two tables below. When can you use model 1 in speech and
when model 2 ?

model 1

model 2

Я – ТИ
Весе=лий
До=брий
Сумни=й
Нудни=й
Ціка=вий

МЕНІ - ТОБІ
Ве=село
До=бре
Су=мно
Ну=дно
Ціка=во
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b) Do the meanings of the words in both models always coincide?
e.g.:
Я ДО=БРИЙ --- МЕНІ ДО=БРЕ
Я СУМНИ=Й --- МЕНІ СУ=МНО
c) Describe yourself: your appearance, character and emotions using the
models above.

СПІЛКУВА=ННЯ /COMMUNICATION
1. Photo album
Ask a friend to help you with the following activity.
Take your photo album and describe the appearance of some person in it
answering your friend’s questions. Your friend is trying to find the person you are
describing in the album. As soon as this person is identified, your friend tries to define
by the picture what this person’s character is like. You say if it is true or not making
your additions.
2. Using pictures from magazines, describe people’s appearances, characters and
emotions (in writing).
3. You have watched an interesting movie. So did some of your colleagues or friends.
Discuss the characters of the movie with them, what you liked and disliked about
them.
4. When reading a book, find a person who would be interested to hear about the
events in the book and about its characters. Otherwise, write about it in your
Ukrainian diary.
5. If you have a chance to be present at a Literature lesson at a local school, you will be
able to hear the analysis of literary characters (their appearance, features and
emotions in the book and how they were depicted by the author) and participate in
some discussions based on that.
6. Some topics for cross-cultural discussions with your HF/friends
-

Beauty ideals for America and Ukraine. Compare them – what is similar and
what is different?
National character (of Ukraine and America)
Understanding of funny and sad things (for example jokes)
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НАСОЛО=ДЖУЙСЯ!/ENJOY IT!
Idioms / Ідіо=ми

Idiom

Translation

Your
interpretation

Its meaning

English
equivalent

Appearance/Зо=внішність
Зо=внішність
ома=нлива
Зустріча=ють
по о=дягу,
проводжа=ють
по ро=зуму.
В усій красі
Краса= не вічна
Ста=рість не
ра=дість
І на со=нці є
пля=ми
Не мо=жна всіх
стри=гти під
одну= гребінку
Незгра=бний
як ведмідь

Looks are
deceptive
People meet you
by your clothes
and see you off by
your mind.
In all beauty
Beauty is not
eternal
Old age is not a
joy
There are stains
even on the sun
You can’t trim
everyone by one
comb
As clumsy as a
bear
Character/Хара=ктер

Не таки=й
страшни=й
чорт, як його=
малю=ють
В ти=хому
боло=ті чорти=
во=дяться
Я=блуко від
я=блуні
недале=ко
па=дає
Не все те
зо=лото, що
блищи=ть
Під лежа=чий
ка=мінь вода= не
тече=
Роботя=щий як
бджілка

The devil is not so
black as he is
painted

Поспіши=ш –
люде=й
насміши=ш

If you haste – you
will make people
laugh

Devils dwell in a
quiet whirlpool
An apple does not
fall too far from
the apple tree
Not all is gold
that glitters
Water does not
flow under a lying
stone
Industrious like a
bee
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Зви=чка – дру=га
нату=ра
Гуса=к свині не
това=риш
Зна=йся віл з
воло=м, а кінь з
коне=м
Кра=ще я=вний
во=рог, ніж
фальши=вий
друг
Для че=мності
всі две=рі
відчи=нені
Не таки=й
страшни=й
чорт, як його=
малю=ють
В ти=хому
боло=ті чорти=
во=дяться

Habit is second
nature
A goose is not a
friend to a pig
Deal ox with ox,
horse with horse
An obvious
enemy is better
than a false friend
All doors are
open to
politeness
The devil is not so
black as he is
painted
Devils dwell in a
quiet whirlpool
Emotions/Емо=ції

Почува=ти себе=
як ри=ба у воді
Гнів – пога=ний
пора=дник
У зло=сті нема=є
ми=лості
Злий як
соба=ка
Ку=рям на сміх
Не ко=жному
ве=село, хто
танцю=є
Сміє=ться той,
хто сміє=ться
оста=нній
Ля=кана воро=на
й куща= боїться

To feel like a fish
feels in water
Anger is a bad
advisor
Anger knows no
mercy
Mad as a dog
For hens’
laughter
Not everyone is
happy who is
dancing
He laughs who
laughs last
A frightened crow
fears even a bush

Match the following idioms with the adjectives describing character.
Соба=ка на сіні
Ні ри=ба ні м’я=со
Душа= компа=нії
Зіро=к з не=ба не хапа=є
Біла воро=на
Ма=йстер на всі ру=ки

Неціка=ва люди=на
Незви=чна, не схо=жа на інших люди=на
Обдаро=вана у різних га=лузях люди=на
Комуніка=бельна люди=на
Жа=дібна люди=на
Люди=на сере=дніх здібностей
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Жа=рти /Jokes
1. - Чому= твій мале=нький брат весь час пла=че?
- Якщо= б у те=бе не було= воло=сся, не було= зубів, ти не міг ходи=ти і розмовля=ти, ти
б теж пла=кав.
2.

На весіллі мале=нький хло=пчик пита=є:
- Чому= нарече=на у білій су=кні?
- Тому= що вона= вихо=дить за=між,– поя=снює ма=ти. – Білий ко=лір – це ко=лір
ра=дості, ща=стя.
- Але= зверни= ува=гу, си=нку, що її майбу=тній чоловік – уве=сь у чо=рному, гово=рить
ба=тько.

3. - Ви сього=дні чудо=во вигляда=єте!
- Дя=кую. Шкода=, що не мо=жу те са=ме сказа=ти про вас.
- А ви зробіть, як я – збрешіть.
4. -

Я все життя= мріяв ста=ти моряко=м.
Чому= ж ви ним не ста=ли?
Ба=чте, я ду=же неува=жний. На кораблі я можу= нароби=ти бог зна=є що.
Так, не пощасти=ло вам. А ким ви за=раз працю=єте?
Я працю=ю в апте=ці.

5. - Дзвони=ла моя= дружи=на з Гава=їв. Завдяки= куро=ртному режи=му вона= сху=дла
на п’ять кілогра=мів.
- Це чудо=во!
- Чудо=во? При її вазі це все одно=, що отри=мати зни=жку на оди=н до=лар при
купівлі «Мерседе=су»!
6.

Генера=л поба=чив го=лову, що лежа=ла на плацу=:
- Черго=вий! Це що таке=?
- Голова=, това=риш генера=л!
- Ба=чу, що не но=ги. Чому= не підстри=жена?!

7.

У рестора=ні звучи=ть му=зика. Чоловік підхо=дить до сто=лу, де сидя=ть
симпати=чна блонди=нка та її кавале=р:
- Слу=хай, дороги=й, дозво=ль запроси=ти на та=нець твою= короле=ву, фе=ю
краси=, дозво=ль торкну=тися її чарівно=ї су=кні, щоб на все життя= ста=ти щасли=вим!
Блонди=нка ка=же:
- А чому= ви не пита=єте мого= до=зволу?
- Жінка, сиди= і мовчи=, коли= дво=є чоловіків розмовля=ють!

8.

В одно=му з українських міст жив чоловік, яки=й постійно займа=вся
сва=танням інших люде=й.
Одно=го ра=зу до ньо=го у кафе= підсів типо=вий представни=к «золото=ї»
мо=лоді.
- Я хотів би одружи=тися...
- Давно= тре=ба! – пого=дився чоловік, оцінюючи його= пи=льним по=глядом.
- Звича=йно, я не збира=юся бра=ти за дружи=ну аби-кого=. Ось мої умо=ви: нарече=на
пови=нна бу=ти га=рна, розу=мна, інтеліге=нтна, працьови=та, життєра=дісна,
таланови=та, практи=чна, ніжна та ува=жна. І з до=брим поса=гом...
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- Будь ла=ска, – сват зазирну=в у записничо=к. – Сто ти=сяч до=ларів, красу=ня з
освітою, із поря=дної сім’ї. Ма=є всі я=кості, які ти шука=єш.
- Чудо=во! – загорівся юна=к.
Сват ти=хо зітхну=в:
- Є у не=ї тільки оди=н недо=лік. Час від ча=су на не=ї нахо=дить божевілля, і тоді вона=
стає= ненорма=льною...
- Ча=сто? – претенде=нт насу=пився.
- Ну, раз на місяць.
- О, це не так стра=шно, – зася=яв юна=к і, ди=влячись на сва=та, запита=в:
- Коли= ж ви до не=ї підете?
Сват посміхну=вся, зроби=в ковто=к ка=ви:
- Навіщо поспіша=ти? Зачека=ємо ти=жнів зо два, по=ки наста=не час, коли= на не=ї
найде= божевілля. Можли=во, тоді вона= захо=че одружи=тися з тобо=ю...

Вірш /Poem
«Ти зна=єш, що ти — люди=на»
Ти зна=єш, що ти — люди=на?
Ти зна=єш про це чи ні?
Усмішка твоя= — єди=на,
Му=ка твоя= — єди=на,
Очі твої — одні.
Більше тебе= не бу=де
За=втра на цій землі.
Інші ходи=тимуть люди=,
Інші коха=тимуть лю=ди —
Добрі, ласка=ві і злі.
Сього=дні усе= для те=бе —
Озе=ра, гаї, степи=.
І жи=ти спіши=ти тре=ба,
Коха=ти спіши=ти тре=ба —
Гля=ди ж, не проспи=!
Бо ти на землі — люди=на,
І хо=чеш того= чи ні —
Усмішка твоя= — єди=на,
Му=ка твоя= — єди=на,
Очі твої — одні.

Васи=ль Симоне=нко
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Пісня /Song

Софія Рота=ру
«Черво=на ру=та»
Ти призна=йся менi, звiдки в те=бе тi ча=ри.
Я без те=бе всi дні у поло=нi печа=лi.
Мо=же, десь у лiса=х ти чар-зiлля шука=ла,
Со=нця ру=ту знайшла= та й мене= зчарува=ла.

При=спів:
Черво=ну ру=ту не шука=й вечора=ми –
Ти у ме=не єди=на, тiлькi ти, повiр,
Бо твоя= вро=да – то є чи=стая вода=,
То є би=страя вода= си=нiх гiр.
Ба=чу я тебе= в снах: у дiбро=вах зеле=них
По забу=тих стежка=х ти прихо=диш до ме=не.
I не тре=ба нести= менi квiтку надii,
Бо давно= уже= ти увiйшла= в мої мрii.

При=спів

Повір’я /Superstitions
They say, that…
-

Before a child is one year old his/her hair should not be cut.
If you step over a person, especially a child, this person will not grow up.
If a daughter looks like her father and a son looks like his mother – they will
be happy.
When you are looking in the mirror do not make a wry face – or you will stay
like that.
If you are ticklish – you are jealous.
If you beat someone with a broom – this person will be lazy.
Babies should not be allowed to kiss each other – or they will not talk for a
long time.
If you step over a broom – you will be thin.
If you were not recognized – you will be rich.
If you put a baked apple in a just-born baby’s mouth – the baby will not be a
drunkard when grows up.
When a man is going to propose he looks whom he meets on his way: if he
meets a woman – he will be rejected, if a man – he will be lucky.
While getting married the couple should not look back – or they will get
divorced or their marriage will not be happy.

What beliefs and superstitions about appearance and character do people have in
America? Share them with your HF and friends.
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Keys to the Exercises

2. Зріст, високий, низького зросту, середнього зросту, комплекція,
стату=ра, повний, худий, стрункий, середня статура.
5.
О=вен
Тіле=ць
Близнюки=
Рак
Лев
Діва
Тере=зи
Скорпіо=н
Стріле=ць
Козеріг
Водолій
Ри=би

21 бе=резня – 20 квітня
21 квітня – 20 тра=вня
21 тра=вня – 21 че=рвня
22 че=рвня – 22 ли=пня
23 ли=пня – 23 се=рпня
24 се=рпня – 23 ве=ресня
24 ве=ресня – 23 жо=втня
24 жо=втня – 22 листопа=да
23 листопа=да – 21 гру=дня
22 гру=дня – 20 січня
21 січня – 20 лю=того
21 лю=того – 20 бе=резня

8. Ви працю=єте за за=писом?
На коли= мо=жна записа=тися?
Я хо=чу підстригти=ся.
Я хо=чу пофарбува=ти воло=сся.
Я хо=чу зроби=ти манікю=р.
Поми=йте, будь ла=ска, мені го=лову.
Ви=сушіть моє= воло=сся фе=ном.
Зробіть мені за=чіску.
Поголіть мене=, будь ла=ска.
Підстрижіть мені бо=роду.
ву=са
коса=
нігті
хвіст
хімія
кіска
па=смо
ло=кон
про=діл
перу=ка

чу=бчик
за=чіска
стри=жка
педикю=р
шиньйо=н
філіро=вка
фарбува=ння
бакенба=рди
мелірування
колорува=ння

9. а) чоло=
б) висо=кий
в) рот
г) блонди=н
ґ) борода
д) приє=мний
е) холе=рик
є) рак
ж) повітря
з) обли=ччя
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и)
і)
ї)
й)
к)

перука=рня
п ідстри=гтися
шко=да
педикю=р
зо=внішність

* 11. Це Сергій. Йому= 28 ро=ків. Він висо=кий, худи=й. У ньо=го блаки=тні о=чі і
коро=тке, світле воло=сся. Він до=брий, енергійний життєра=дісний.
Це Окса=на. Їй 25 ро=ків. Вона= симпати=чна дівчина. Вона= висо=ка, струнка=. У
не=ї те=мне хвиля=сте воло=сся, кирпа=тий ніс.
** 12. розу=мний – розумніший – найрозумніший
вели=кий – більший – найбільший
молод=ий – моло=дший – наймоло=дший
до=брий – кра=щий – найкра=щий
по=вний – повніший – найповніший
легки=й – ле=гший – найле=гший
яскра=вий – яскравіший – найяскравіший
висо=кий – ви=щий – найви=щий
енергійний – енергійніший – найенергійніший
струнки=й – стрункіший – найстрункіший
терпля=чий – терпля=чіший – найтерпля=чіший
** 13. 1.
2.
3.
4.
5.

Мій брат ви=щий за ме=не на 2 сантиме=три.
Са=ра моло=дша за Енді на півро=ку.
Анто=н серйо=зніший за Ка=тю.
Мій друг моло=дший за ме=не.
Я ста=рший за сестру =.

** 14. 1.
2.
3.
4.
5.
6.

Я cхо=жий на бра=та.
Він схо=жий на бабу=сю.
Вона= схо=жа на дідуся=.
Ти схо=жий на ба=тька.
Ми схо=жі на сестру=.
На ко=го ви схо=жі ?

** 15. 1.
2.
3.
4.
5.

На кого= він схо=жий? Він схо=жий на ба=тька.
Мої се=стри зо=всім не схо=жі на батьків.
Ка=жуть, я ду=же схо=жа на ма=му.
Моя= бабу=ся схо=жа на актри=су А=ду Ро=говцеву.
Цей кіт схо=жий на ти=гра.

*** 16. 1.
2.
3.
4.
5.

ува=жною;
оха=йною;
гото=вим;
чу=йним;
здо=ровою.

*** 18. 1. Тобі тре=ба бу=ти ува=жним/ува=жною на уро=ці.
2. Тобі тре=ба бу=ти обере=жним/обере=жною на доро=зі.
3. Ти не мо=жеш бу=ти байду=жим/байду=жою до цьо=го.
4. Ти пови=нен/пови=нна бу=ти здоро=вим/здоро=вою.
5. Ти пови=нен/пови=нна бу=ти гото=вим/гото=вою до цьо=го.
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* 19. adjectives: чи=стий, до=брий, інтеліге=нтний, надійний, поря=дний,
само=тній;
adverbs:
нече=сно, щи=ро, само=тньо, су=мно, відве=рто.
** 21. шви=дше – шви=дко
ува=жніше – ува=жно
ви=ща – висо=ка
веселіше – ве=село
кра=ще – га=рно
кра=ще – га=рно
** 22. 1.
2.
3.
4.
5.
6.

га=рний, га=рне;
голосни=й, го=лосно;
ціка=вий, ціка=во;
нудні, ну=дно;
весе=лі, ве=село;
га=рний, га=рно.

** 24. прихо=дь раніше – ра=но
посміха=йся частіше – ча=сто
ду=май більше – бага=то
радій життю= частіше – ча=сто
гуля=й більше – бага=то
*** 25. 1.
2.
3.
4.
5.
** 27. 1.
2.
3.
4.
5.

Окса=на найкра=ща співа=чка. Її го=лос – найкра=щий.
Ва=ля завжди= слу=хає мене= ува=жніше ніж Лю=да.
Я ду=маю його= карти=ни найкра=щі, він ду=же таланови=тий.
Будь ла=ска, розмовля=йте тихіше, у ме=не боли=ть голова=.
Він усе= ро=бить з майсте=рністю. Я люблю= усі його= робо=ти.
Я ча=сто ду=маю про дім.
Я суму=ю за сім’є=ю.
Вони= мріють про те=пле літо.
Вони= ду=мають про екску=рсію в Ки=їв.
Вони= ску=чили за си=ном.

* 34.

b) краси=вий – некраси=вий
вели=кий – мале=нький
розу=мний – дурни=й
до=брий – пога=ний

* 35.

b) сумни=й – весе=лий
пога=ний – до=брий
нега=рний – га=рний
песиміст – оптиміст
некомуніка=бельний – комуніка=бельний

*** 38. 1. На ко=го схо=жа ва=ша сестра=?
- Вона= схо=жа на її ма=му. У не=ї такі ж ка=рі о=чі і прями=й ніс.
2. На ко=го схо=жий ва=ш брат?
- Він схо=жий на на=шого= діду=ся. У ньо=го таке ж хвиля=сте воло=сся
і ластови=ння.
3. На ко=го схо=жа ва=ша дочка=?
- Вона= схо=жа на її бабу=сю. У не=ї такі ж блаки=тні о=чі і до=вгі вії.
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*** 61.

b) every year
every day
every week
every month

-

ко=жен рік
ко=жен день
ко=жен ти=ждень
кожен міся=ць

nobody is sad
nobody knows
nobody speaks
nobody likes

-

ніхто= не суму=є
ніхто= не зна=є
ніхто= не ка=же
ніхто =не лю=бить

c) лю=ди зустріча=ють Нови=й рік
у кімна=ті стоїть яли=нка-красу=ня
всі чека=ють «ди=ва»
на святко=вому столі мерехтя=ть свічки=
б'ють кура=нти
*** 63. 1) - Хто мо=же мені допомогти=?
- Хто-не=будь. Вирішуйте самі.
2) - Куди= ми підемо сього=дні вве=чері?
- Куди=-не=будь. Мені все рівно.
3) - Що тобі замо=вити?
- Що-не=будь. Я ду=же голо=дний.
4) - Коли= тобі подзвони=ти?
- Коли=-не=будь. Я бу=ду вдо=ма цілий день.
5) - Де ми пообідаємо?
- Де-не=будь. У нас ма=ло часу=.
6) - Яки=й ти лю=биш сала=т?
- Яки=й-не=будь. Овочі ду=же кори=сні.
7) - Що тобі подарува=ти?
- Що-не=будь. Я люблю= подару=нки.
*** 64. Я хо=чу покуштува=ти
Дава=й відпочи=немо
Дава=й зустрінемося
Ми хо=чемо поба=чити
Ти хо=чеш послу=хати
Подзвоніть мені
Я мо=жу приготува=ти
Дава=й поїдемо
Купи= мені
Тобі подо=бається

яку=-не=будь
де-не=будь
де-не=будь
що-не=будь
яку=-не=будь
коли=-не=будь
що-не=будь
куди=-не=будь
що-не=будь
яки=й-не=будь

українську стра=ву.
влітку.
у неділю.
ціка=ве.
му=зику?
уве=чері.
смачне=.
на вихідні.
соло=дке.
костю=м?
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Я – ДКМ. НА РОБО=ТІ.
I’M A PCV. AT WORK.

People often ask
me: “What is Peace
Corps”?

You know this information
in English, and this chapter
will help you to tell about
Peace Corps in Ukrainian.

You will be able to:


Describe Peace Corps role in host country



Identify own job in Peace Corps in host country



Identify own past/present place of work



Describe educational background



Ask for information about duties, hours, schedule



Converse with co-workers



Ask for assistance



Give classroom commands
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Нові слова=/ New vocabulary
Іме=нники
бухга=лтерський о=блік
сільське= господа=рство
сере=дній життє=вий мінімум
бюдже=т
громадя=нин
ро=звиток
освіта
освітній рівень
охоро=на навко=лишнього середо=вища
ціль
у=ряд
охоро=на здоро=в’я
штаб-кварти=ра
приміщення
інвентариза=ція
прожива=ння
військо=вий
батьківщи=на
заповідники
зарпла=та

Nouns
accounting
agriculture
average monthly allowance
budget
citizen
development
Education
educational level
Environmental protection
goal
government
health care
headquarters
housing holding
inventory
living
military man
motherland
reserve area
salary

Прикме=тники
незале=жний
урядо=вий
політи=чний
релігійний

Adjectives
independent
governmental
political
religious

Дієслова=
фінансува=ти
підви=щувати
випла=чувати
признача=ти
засно=вувати
запро=шувати
сприя=ти
ство=рювати
забезпе=чувати
адаптува=тися

Verbs
to fund
to raise
to pay
to appoint
to establish
to invite
to further
to establish/to create
to provide
to adapt
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Спро=буйте свої си=ли!/Just try it!
Лекси=чні впра=ви /Vocabulary exercises
* 1. Solve the crossword.
5

6

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

development
citizen
government
goal
budget
education
salary

1

4
3

7

* 2. Unscramble the adjectives.
леж/не/за/ний ___________________________
до/уря/вий/
___________________________
лі/ний/по/тич
___________________________
ний/гій/ий/ре
___________________________
** 3. Match the beginning and the ending at the words.
фінан-чувати
випла-печувати
створю-сувати
забез-ватися
адапту-чати
призна-вати
** 4. Fill in the blanks given below.
1. Ко=рпус Ми=ру – це неполіти=чна нерелігійна __________________
організа=ція.
2. Волонте=ри хо=чуть __________________ Україні.
3. Волонте=ри отри=мують сере=дній __________________
__________________ в гри=внях.
4. Вчителі бу=дуть __________________ англійську мо=ву в шко=лах та
інститу=тах.
5. Еко=логи бу=дуть допомага=ти __________________ організа=ціям.
6. Бізнесме=ни бу=дуть працюва=ти в сфе=рі __________________.
7. Крім України вони= ще працю=ють у 87 __________________ світу.
життє=вий мінімум, урядо=ва, допомогти=, країнах, мало=го бізнесу,
виклада=ти, екологічним.
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* The Instrumental Case
- Ким працю=є ваш брат?
- Він працю=є ме=неджером.

What does your brother work as?
He works as a manager.

When meeting new people, you'll often want to know what your new
acquaintances do. In these situations you'll use the Instrumental case.
e.g.: бу=ти лікарем – to be a doctor
працюва=ти вчи=телем – to work as a teacher
Gen.
m
f
n

Nom.
Cons.
-ь
-а
-я
-о
-е

Example
еко=лог
учи=тель
актри=са
ня=ня
вікно=
мо=ре

Inst.
Sg.
- ом
- ем
- ою
- ею
- ом
- ем

Example
еко=логом
учи=телем
актри=сою
ня=нею
вікно=м
мо=рем

Instr. Pl.
- ами
- ями
- ами
- ями
- ами
- ями

Example
еко=логами
учителя=ми
актри=сами
ня=нями
вікнами
моря=ми

What does your firm?
Firm deals with service and
advertisment.

- Чим займа=ється ва=ша фірма?
- Фірма займа=ється се=рвісом та
рекла=мою.

The Instrumental case is also helpful when you are interested in what somebody’s
firm or organization does.
Verbs, that require the Instrumental case:
Verb
бу=ти
ста=ти
працюва=ти
займа=тися
захо=плюватися
ціка=витися
познайо=митися
зустрітися
говори=ти/розмовля=ти

Question
ким?
ким?
ким?
чим?
чим?
чим?
з ким?
з ким?
з ким?

Case

Instr.

Example
ме=неджером
лікарем
учи=телем
реаліза=цією
спо=ртом
мисте=цтвом
з партне=ром
з дру=гом

* 5. Change the words in parentheses into the Instrumental case.
1. В Аме=риці я працюва=в (ме=неджер).
2. Мій брат займа=ється (спорт).
3. Ви ціка=витеся (му=зика)?
4. Анто=н хо=че бу=ти (лікар).
5. Я бу=ду працюва=ти два ро=ки (учи=тель) в Україні.
6. Фірма “Арс” займа=ється (рекла=ма).
7. За=раз я працю=ю (консульта=нт) у бізнес-це=нтрі.
8. Мій друг п'ять ро=ків працюва=в (юри=ст) у ба=нку.
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* 6. Transform the sentences into Past and Future Tenses according to

the model.
Model: Віктор – ме=неджер у рестора=ні “Макдо=нальдз”.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Віктор був ме=неджером у рестора=ні “Макдо=нальдз”.
Віктор бу=де ме=неджером у рестора=ні “Макдо=нальдз”.
Мари=на – лікар.
Ніна – учи=тель у шко=лі.
Мій брат – дире=ктор шко=ли.
Мико=ла – інжене=р на заво=ді.
Андрій – виклада=ч в університе=ті.
Мій знайо=мий – президе=нт компа=нії “Оболо=нь”.

** 7. Answer the guestions using the words in parentheses. Mind the

preposition з (with):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

3 ким Макси=м говори=в по телефо=ну? (брат)
3 ким Сю=зі познайо=милася в Україні? (Тама=ра і Віктор)
3 ким ви зустрілися у теа=трі? (Са=ша і Ната=лка)
3 ким ви були= у кав'я=рні? (друг і по=друга)
3 ким ви їхали сього=дні у троле=йбусі? (Жа=нна і Оле=на)
3 ким ви хо=дите в магази=н? (сестра= або= ма=ма)

*** 8. Tell what the pupils are interested in and what they want to be using the

Instrumental case after the underlined verbs.
Model: Ко=ля, му=зика, музика=нт.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ко=ля ціка=виться му=зикою. Він хо=че бу=ти музика=нтом.
Са=ша, політика, політик.
Ма=ша, істо=рія, істо=рик.
Во=ва, футбо=л, футболіст.
Оле=г, бокс, боксе=р.
Па=ша, бізнес, бізнесме=н.
Аня, еколо=гія, еко=лог;
Оле=на, медици=на, лікар;
О=льга, літерату=ра, учи=тель;
Віктор, еконо=міка, економіст.

*** 9. Transform the sentences according to the model.
Model: Олекса=ндр Пу=шкін – вели=кий російський письме=нник.
Олекса=ндр Пу=шкін був вели=ким російським письме=нником.
1. Тара=с Шевче=нко – відо=мий український пое=т.
2. Юрій Гага=рін – пе=рший космона=вт.
3. Луї Армстронг – популя=рний музика=нт.
4. Васи=ль Симоне=нко – черка=ський пое=т.
5. Джордж Ва=шингтон – пе=рший америка=нський президе=нт.
6. Мерилін Монро= – америка=нська кінозірка.
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Дава=йте погово=римо!/Let’s Talk!
* 10. Read the information about the Peace Corps.
1. Що таке= Ко=рпус Ми=ру?

- What is PC?
Це урядо=ва організа=ція. Вона= фінансу=ється з
бюдже=ту США.

- PC is a governmental organization. It is funded by the US budget.
2. Скільки волонте=рів приїхало в Україну?

- Hоw many PCVs are there in Ukraine?
За=раз в Україні ма=йже 300 волонте=рів. Вони= працю=ють за прое=ктами:
“Виклада=ння англійської мо=ви як інозе=мної”, “Молодіжний ро=звиток”,
“Ро=звиток грома=д”.

- At present there are about 300 Volunteers in Ukraine. They work on
projects: Teaching English as a foreign language, Youth Development and
Community Development.
3. З яко=ю мето=ю вони= приїхали?

- What are the goals of PCVs?
Вони= хо=чуть допомогти= Україні (в підви=щенні освітнього рівня
громадя=н).

- They want to help Ukraine (to raise the educational level of its people).
4. Яка= у волонте=рів за=робітна пла=та?

- What kind of salary do volunteers receive?
Волонте=ри не отри=мують гро=шей за робо=ту. Ко=рпус Ми=ру випла=чує їм
сере=дній життє=вий мінімум в гри=внях. Рівень життя= волонте=рів
максима=льно набли=жений до умо=в країни прожива=ння.

- PCVs do not receive a salary but only a modest monthly allowance in
Hryvnyas. PCVs live and work in the same style and manner as their hosts.
5. Де бу=дуть працюва=ти волонте=ри?

- Where will PCVs work?
Вчителі бу=дуть виклада=ти англійську мо=ву в шко=лах та інститу=тах,
еко=логи бу=дуть допомага=ти екологічним устано=вам, працюва=ти в
заповідниках і виклада=ти еколо=гію в шко=лах та інститу=тах, бізнесме=ни
бу=дуть працюва=ти в сфе=рі мало=го бізнесу.

- Teachers will teach English to students at secondary schools and
Universities; ecologists will provide environmental assistance and work in
national parks, teach ecology at schools and institutes; business people will
work in the sphere of small business development.
6. Волонте=ри працю=ють тільки в Україні?

- Do Volunteers work only in Ukraine?
Hi, крім України вони= ще працю=ють у 73 країнах світу.

- No, they don’t! They work in 73 countries all over the world.
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* 11. Write True or False.
1. ___________ Ко=рпус Ми=ру – урядо=ва організа=ція.
2. ___________ Ко=рпус Ми=ру фінансу=ється з бюдже=ту України.
3. ___________ В Україні працю=ють еко=логи, бізнесме=ни, вчителі
англійської мо=ви.
4. ___________ Волонте=ри хо=чуть допомогти= Україні.
5. ___________ Волонте=ри отри=мують висо=ку зарпла=ту.
6. ___________ Бізнесме=ни бу=дуть працюва=ти в сфе=рі мало=го бізнесу.
7. ___________ Волонте=ри працю=ють тільки в Україні.
* 12. Answer the following questions.
1. Що таке Ко=рпус Ми=ру?
__________________________________________________________
2. Скільки волонте=рів приїхало в Україну?
__________________________________________________________
3. З яко=ю мето=ю вони= приїхали?
__________________________________________________________
4. Яка= у волонте=рів за=робітна пла=та?
__________________________________________________________
5. Де бу=дуть працюва=ти волонте=ри?
__________________________________________________________
6. Волонте=ри працю=ють тільки в Україні?
__________________________________________________________
** 13. a)Read and translate the dialogue.
- До=брий день! Дозво=льте предста=вити вам
Джо=шуа
Ве=бера.
Він
америка=нець,
добровол=ець Ко=рпусу Ми=ру.
- Скажіть, будь ла=ска, що таке= Ко=рпус Ми=ру?
- Це америка=нська неполіти=чна організа=ція.
Волонте=ри Ко=рпусу Ми=ру працю=ють у різних
країнах.
- Це прива=тна1 чи держа=вна2 організа=ція?
- Держа=вна. Вона= фінансу=ється із бюдже=ту Сполу=чених Шта=тів.
- Скільки доброво=льців за=раз в Україні?
- Двісті вісімдеся=т оди=н у більш ніж 175 міста=х та се=лах України.
Доброво=льці працю=ють тут два ро=ки. Ми знайо=мимося з українцями, з
українською культу=рою, істо=рією, допомага=ємо вам дізна=тися більше
про Аме=рику, америка=нців, америка=нську культу=ру.
- Ви отри=муєте гро=ші3 за робо=ту?
- Ні. Але= Ко=рпус Ми=ру опла=чує на=ші витра=ти4.
- Хто ви за фа=хом?
- Я ме=неджер.
- Де ви навча=лись?
- Я закінчив університе=т5 у шта=ті Каліфо=рнія за спеціа=льністю "Бізнес і
ме=неджмент".
- Де ви працю=єте за=раз?
- У бізнес-це=нтрі консульта=нтом з приватиза=ції. Сподіва=юсь, я змо=жу6
допомогти= ва=шій країні.
- Дя=кую. Неха=й вам щасти=ть.
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______________________________________
1
прива=тна – private
2
держа=вна – state
3
отри=мувати гро=ші – to get money
4
опла=чувати витра=ти – to cover expenses/to reimburse
5
закінчити університе=т – to graduate from the university
6
змо=жу – will be able
b) Ask the questions to the statements.
1. _______________________________________?
Це америка=нська неполіти=чна організа=ція.
2. ________________________________________?
Волонте=ри Ко=рпусу Ми=ру працю=ють у різних країнах.
3. ________________________________________?
Держа=вна. Вона= фінансу=ється із бюдже=ту Сполу=чених Шта=тів.
4. _______________________________________?
Сто шістдеся=т у семи=десяти міста=х.
5. _______________________________________?
Ми знайо=мимося з українцями, з українською культу=рою, істо=рією,
допомага=ємо вам дізна=тися більше про Аме=рику, америка=нців,
америка=нську культу=ру.
6. _______________________________________?
Ні. Але= Ко=рпус Ми=ру опла=чує на=ші витра=ти.
** 14. Read and decide who of the following people are not Peace Corps

Volunteers. Why?


Тім Ха=ррісон. Народи=вся у 1945 ро=ці, в Теха=сі. Працю=є інжене=ром у
військо=вій акаде=мії. Лю=бить пое=зію, істо=рію. Одру=жений, ма=є двох діте=й.



Іре=н Ду=глас. Народи=лася у 1986 ро=ці, в Арканза=сі. Займа=ється кінним
спо=ртом, живо=писом.



Том Міллер. Народи=вся у 1970 ро=ці, у Фло=риді. Спеціаліст у сфе=рі
мало=го бізнесу. Ціка=виться архітекту=рою, му=зикою.



Білл Ва=гнер. Народи=вся у 1958 ро=ці, у Німе=ччині. Одру=жений, ма=є си=на.
Живе= у Берліні. Хо=бі: лю=бить подорожува=ти і полюва=ти.
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*** 15. Match English and Ukrainian variants.
1. - Ко=рпус Ми=ру сприя=є ро=звитку ми=ру a) PC is an
independent nonі дру=жби;
political American
- Ко=рпус Ми=ру допомага=є в
organization. The
підви=щенні освітнього рівня
PC director is
громадя=н;
appointed by the US President.
- Ко=рпус Ми=ру допомага=є
довідатись, що таке= Аме=рика і
b) The PC was established by
америка=нці;
President John F. Kennedy in
- Доброво=льці Ко=рпусу Ми=ру
March, 1961.
навча=ють люде=й тому=, що зна=ють і
вміють.
c) PCVs have worked and work in 139
2. Доброво=льцями не мо=жуть бу=ти
політики та військо=ві.
3. Ко=рпус Ми=ру був засно=ваний 1
(пе=ршого) бе=резня 1961 (ти=сяча
дев'ятсо=т шістдеся=т пе=ршого) ро=ку
Президе=нтом Джо=ном Ке=ннеді.

countries: first in Ghana, Chile, in
the countries of Asia, Africa, Latin
and Central America, then in
Bulgaria, Poland, Kyrghyzstan and
Ukraine.
d) Over the last three decades 187,000
American people have been PCVs.
There are 7749 Volunteers in the
Peace Corps now.

4. Ко=рпус Ми=ру випла=чує мінімум на
прожива=ння в гри=внях. Українські
організа=ції, з яки=ми працю=ють
e) PCVs receive a monthly allowance
доброво=льці, забезпе=чують їх
in Hryvnyas. Ukrainian sponsors
приміщеннями для прожива=ння,
provide housing, an office place and
місця=ми пра=ці і українськими
a counterpart for every Volunteer.
помічника=ми для ко=жного
On returning to the US PCVs get a
волонте=ра. Після пове=рнення на
readjustment allowance.
батьківщи=ну доброво=льці отри=мують
пе=вну су=му гро=шей, яка= допомага=є їм f) - PC promotes the development of
зно=ву адаптува=тися до життя= в
peace and friendship;
Сполу=чених Шта=тах.
- PC helps to raise the educational
5. Ко=рпус Ми=ру – це незале=жна
америка=нська неполіти=чна
організа=ція. Дире=ктор Ко=рпусу
Ми=ру признача=ється Президе=нтом
США.
6. Доброво=льцем мо=же ста=ти бу=дьякий америка=нець у віці від 19
(дев'ятна=дцяти) до 90 (дев'яно=ста)
ро=ків. Доброво=льці Ко=рпусу Ми=ру –
це лю=ди різних профе=сій. Вони= всі
обов'язко=во пови=нні закінчити
ко=ледж і ма=ти до=свід робо=ти 3-5
ро=ків.

level of the population;
- PC helps to promote a better
understanding of the American
people and their country;
- PCVs teach other people what they
know and can do themselves.
g) Politicians and military men can't be
Volunteers.
h) Any American citizen from the age of
19 to 90 may become a Volunteer.
PCVs are people of different
professions. PCVs must leave a
university degree and 3 -5 years of
practical experience.
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7. В Україну Ко=рпус Ми=ру запроси=ли
Президе=нт і у=ряд України (в
Україну Ко=рпус Ми=ру був
запро=шений Президе=нтом і у=рядом
України).

i) The Peace Corps headquarters is in
Washington.

j) They are: Agriculture, Health, Small
Business Development,
Environment, and Education. PCVs
8. Доброво=льці Ко=рпусу Ми=ру
teach entrepreneurs to master basic
працюва=ли і працю=ють в 139 (ста
business skills of accounting,
тридцяти= дев'яти=) країнах: споча=тку
management, inventory and basic
в Га=ні, Чілі, країнах Азії, Африки,
marketing procedures. They help to
Лати=нської та Центра=льної Аме=рики,
establish business centers and
по=тім в Болга=рії, По=льщі,
consult on privatization.
Киргизста=ні, Україні.
9. Це: сільське= господа=рство, охоро=на
здоро=в'я, ро=звиток мало=го бізнесу,
охоро=на навко=лишнього
середо=вища, освіта. Доброво=льці
навча=ють підприє=мців
бухга=лтерському о=бліку,
ме=неджменту, інвентариза=ції та
ма=ркетингу. Доброво=льці
допомага=ють ство=рювати бізнесце=нтри і прово=дять консульта=ції з
різних аспе=ктів приватиза=ції.

k) The Ukrainian government and the
President invited PC to the country.

10. Штаб-кварти=ра Ко=рпусу Ми=ру
знахо=диться у Вашингто=ні.
11. Доброво=льцями Ко=рпусу Ми=ру були=
187000 (сто п'ятдеся=т п'ять ти=сяч)
громадя=н США. За=раз в Ко=рпусі
Ми=ру 7749 (сім ти=сяч сімсо=т со=рок
де=в'ять) доброво=льців.
*** 16. Fill in the blanks with the words given below.
1. Дире=ктор Ко=рпусу Ми=ру _______________ Президе=нтом США.
2. Ко=рпус Ми=ру був _______________ 1 (пе=ршого) бе=резня 1961 (ти=сяча
дев'ятсо=т шістдеся=т пе=ршого) ро=ку Президе=нтом Джо=ном Ке=ннеді.
3. В Україну Ко=рпус Ми=ру _______________ Президе=нт і у=ряд України.
4. Ко=рпус Ми=ру допомага=є в _______________ освітнього рівня громадя=н.
5. Доброво=льцями не мо=жуть бу=ти політики та _______________.
6. Після пове=рнення на батьківщи=ну, доброво=льці отри=мують пе=вну су=му
гро=шей, яка= допомага=є їм зно=ву _______________ до життя= в
Сполу=чених Шта=тах.
запроси=ли, підви=щенні, признача=ється, засно=ваний, військо=ві,
адаптува=тися.
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*** 17. Read the info about Peace Corps.
1. Що таке= Ко=рпус Ми=ру?

- What is PC?
Ко=рпус Ми=ру – це незале=жна америка=нська неполіти=чна організа=ція.
Дире=ктор Ко=рпусу Ми=ру признача=ється Президе=нтом США.

- PC is an independent non-political American organization. The PC
director is appointed by the US President.
2. Де знахо=диться штаб-кварти=ра Ко=рпусу Ми=ру?

- Where is PC headquarters?
Штаб-кварти=ра Ко=рпусу Ми=ру знахо=диться у Вашингто=ні.

- The Peace Corps headquarters is in Washington.
3. Коли= і ким був засно=ваний Ко=рпус Ми=ру?

- By whom and when was the PC established?
Ко=рпус Ми=ру був засно=ваний 1 (пе=ршого) бе=резня 1961 (ти=сяча
дев'ятсо=т шістдеся=т пе=ршого) ро=ку Президе=нтом Джо=ном Ке=ннеді.

- The PC was established by President John F. Kennedy in March, 1961.
4. Скільки громадя=н США були= доброво=льцями Ко=рпусу Ми=ру?

- How many citizens of the US have been PCVs?
Доброво=льцями Ко=рпусу Ми=ру були= 187000 (сто вісімдеся=т сім ти=сяч)
громадя=н США. За=раз в Ко=рпусі Ми=ру 7749 (сім ти=сяч сімсо=т со=рок
де=в'ять) доброво=льців.

- Over the last three decades 187.000 American people have been PCVs.
There are 7749 Volunteers in the Peace Corps now.
5. В яки=х країнах працюва=ли і працю=ють доброво=льці?

- In what countries of the World have PCVs worked and where do they
work now?
Доброво=льці Ко=рпусу Ми=ру працюва=ли і працю=ють в 139 (ста тридцяти=
дев'яти) країнах: споча=тку в Га=ні, Чілі, країнах Азії, Африки, Лати=нської
та Центра=льної Аме=рики, по=тім в Болга=рії, По=льщі, Росії, Киргизста=ні,
Україні.

- PCVs have worked and work in 139 countries: first in Ghana, Chile, in the
countries of Asia, Africa, Latin and Central America, then in Bulgaria,
Poland, Kyrghyzstan and Ukraine.
6. Хто запроси=в Ко=рпус Ми=ру в Україну?

- Who invited the Peace Corps to Ukraine?
В Україну Ко=рпус Ми=ру запроси=ли Президе=нт і у=ряд України (в Україну
Ко=рпус Ми=ру був запро=шений Президе=нтом і у=рядом України).

- The Ukrainian government and the President invited PC to the country.
7. Які цілі Ко=рпусу Ми=ру?

- What are the goals of PC?
- Ко=рпус Ми=ру сприя=є ро=звитку ми=ру і дру=жби;
- Ко=рпус Ми=ру допомага=є в підви=щенні освітнього рівня громадя=н;
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- Ко=рпус Ми=ру допомага=є довідатись, що таке= Аме=рика і америка=нці;
- Доброво=льці Ко=рпусу Ми=ру навча=ють люде=й тому=, що зна=ють і
вміють.

- PC promotes the development of peace and friendship;
- PC helps to raise the educational level of the population;
- PC helps to promote a better understanding of the American people and
their country;
- PCVs teach other people what they know and can do themselves.
8. Хто не мо=же бу=ти доброво=льцем Ко=рпусу Ми=ру?

- Who can't be a PCV?
Доброво=льцями не мо=жуть бу=ти політики та військо=ві.

- Politicians and military men can't be Volunteers.
9. Хто мо=же бу=ти доброво=льцем Ко=рпусу Ми=ру?

- Who can become a Volunteer?
Доброво=льцем мо=же ста=ти бу=дь-який америка=нець у віці від 19
(дев'ятна=дцяти) до 90 (дев'яно=ста) ро=ків. Доброво=льці Ко=рпусу Ми=ру це лю=ди різних профе=сій. Вони= всі обов'язко=во пови=нні закінчи=ти
коле=дж і ма=ти до=свід робо=ти 3-5 ро=ків.

- Any American citizen from the age of 19 to 90 may become a Volunteer.
PCVs are people of different professions. PCVs must have a university
degree and 3 -5 years of practical experience.
10. Які програ=ми є у Ко=рпусі Ми=ру?

- What are the programs of the PC in the world?
Це: сільське= господа=рство, охоро=на здо=ров'я, ро=звиток грома=д,
молодіжний ро=звиток, охоро=на навко=лишнього середо=вища, освіта.
Доброво=льці
навча=ють
підприє=мців
бухга=лтерському
о=бліку,
ме=неджменту, інвентариза=ції та ма=ркетингу. Доброво=льці допомага=ють
ство=рювати бізнес-це=нтри і прово=дять консульта=ції з різних аспе=ктів
приватиза=ції.

- They are: Agriculture, Health, Community Development, Youth
Development, Environment, and Education. PCVs teach entrepreneurs to
master basic business skills of accounting, management, inventory and
basic marketing procedures. They help to establish business centers and
consult on privatization.
11. Як опла=чується пра=ця у Ко=рпусі Ми=ру?

- How is a Volunteer's work paid for?
Ко=рпус Ми=ру випла=чує мінімум на прожива=ння в гри=внях. Українські
організа=ції, з яки=ми працю=ють доброво=льці, забезпе=чують їх
приміщеннями для прожива=ння, місця=ми пра=ці і українськими
помічника=ми для ко=жного волонте=ра. Після повер=нення на батьківщи=ну
доброво=льці отри=мують пе=вну су=му гро=шей, яка= допомага=є їм зно=ву
адаптува=тися до життя= в Сполу=чених Шта=тах.
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- PCVs receive a monthly allowance in Hryvnyas. Ukrainian sponsors
provide housing, an office place and a counterpart for every Volunteer. On
returning to the US PCVs get a readjustment allowance.
*** 18. Unscramble the questions.
1. таке=/Ко=рпус/що/Ми=ру?
________________________________________________________ ?
2. знахо=диться/Ко=рпусу/Штаб-кварти=ра/Ми=ру/де?
________________________________________________________ ?
3. був/Ко=рпус/коли=/засно=ваний/Ми=ру/і ким?
________________________________________________________ ?
4. громадя=н/скільки/були=/США/Ми=ру/доброво=льцями/Ко=рпусу?
________________________________________________________ ?
5. країнах/працюва=ли/в яки=х/доброво=льці/і працю=ють?
________________________________________________________ ?
6. в Україну/Ми=ру/хто/Ко=рпус/запроси=в?
________________________________________________________ ?
7. Ми=ру/які/Ко=рпусу/цілі?
________________________________________________________ ?
8. не мо=же/доброво=льцем/Ми=ру/хто/Ко=рпусу/бу=ти?
________________________________________________________ ?
9. доброво=льцям/Ко=рпусу/бу=ти/Ми=ру/хто/мо=же?
________________________________________________________ ?
10. у Ко=рпусі/які/Ми=ру/є/програ=ми?
________________________________________________________ ?
11. пра=ця/у Ко=рпусі/опла=чується/як/Ми=ру?
________________________________________________________ ?
*** 19. Read the answers and give possible questions.
1. _________________________________________________________ ?
Ко=рпус Ми=ру був засно=ваний в 1961 році.
2. _________________________________________________________ ?
Ко=рпус Ми=ру був засно=ваний Президе=нтом Джо=ном Ке=ннеді.
3. _________________________________________________________ ?
Доброво=льцями Ко=рпусу Ми=ру були= 187000 (сто вісімдеся=т сім ти=сяч)
громадя=н США.
4. _________________________________________________________ ?
За=раз працю=є 7749 (сім ти=сяч сімсо=т со=рок де=в'ять) доброво=льців.
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5. _________________________________________________________ ?
Ко=рпус Ми=ру сприя=є ро=звитку ми=ру і дру=жби.
6. _________________________________________________________ ?
Штаб-кварти=ра Ко=рпусу Ми=ру знахо=диться у Вашингто=ні.
7. _________________________________________________________ ?
Доброво=льці Ко=рпусу Ми=ру працюва=ли і працю=ють в 139 (ста тридцяти=
дев'яти=) країнах.
8. _________________________________________________________ ?
Ко=рпус Ми=ру випла=чує мінімум на прожива=ння в гри=внях.
*** 20. Answer the following questions.
1. Чому= навча=ють доброво=льці?
_________________________________________________________ ?
2. Хто мо=же бу=ти доброво=льцем Ко=рпусу Ми=ру?
_________________________________________________________ ?
3. Хто запроси=в Ко=рпус Ми=ру в Україну?
_________________________________________________________ ?
4. Чому= ви ста=ли доброво=льцем Ко=рпусу Ми=ру?
_________________________________________________________ ?
5. Хто не мо=же бу=ти доброво=льцем Ко=рпусу Ми=ру?
_________________________________________________________ ?
6. Які цілі Ко=рпусу Ми=ру?
_________________________________________________________ ?
7. Які програ=ми є у Ко=рпусі Ми=ру?
_________________________________________________________ ?
8. Як опла=чується пра=ця у Ко=рпусі Ми=ру?
_________________________________________________________ ?

Дава=йте підведе=мо підсумки !/Let’s Sum Up!
* 21. Act out the following situation.
Person A: This is your first day at your new workplace.
Answer the question about Peace Corps.
Person B: You are the director of organization. You want
to know about Peace Corps.
* 22. Study carefully the supporting table and try to recall the

information about the Peace Corps.

$

~ 281 доброво=лець

допомогти= Україні

шко=ла, грома=дська
організа=ція

73 країн
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** 23. Act out the dialogue.
Person A: You are the journalist at one of the famous newspaper. You are
writing an article about Peace Corps.
Person B: You are a Volunteer. You are giving an interview.
*** 24. You are at the meeting with the City Mayor, and you

are being asked to tell about Peace Corps.
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Keys to the Exercises

* 1. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ро=звиток;
громадя=нин;
у=ряд;
ціль;
бюдже=т;
освіта;
зарпла=та.

* 2. незале=жний;
урядо=вий;
політи=чний;
релігійний.
** 3. фінансува=ти;
випла=чувати;
ство=рювати;
забезпе=чувати;
адаптува=тися;
призна=чити;
** 4. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

урядо=ва;
допомогти=;
життє=вий мінімум;
виклада=ти;
екологічним;
мало=го бізнесу;
країнах;

* 5. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

В Аме=риці я працюва=в ме=неджером.
Мій брат займа=ється спо=ртом.
Ви ціка=витеся му=зикою?
Анто=н хо=че бу=ти лікарем.
Я бу=ду працюва=ти два ро=ки учи=телем в Україні.
Фірма “Арс” займа=ється рекла=мою.
За=раз я працю=ю консульта=нтом у бізнес-це=нтрі.
Мій друг п'ять ро=ків працюва=в юри=стом у ба=нку.

* 6. 1.
2.
3.
4.
5.
6.

лікарем;
учи=телем у шко=лі;
дире=ктором шко=ли;
інжене=ром на заво=ді;
викладаче=м в університе=ті;
президе=нтом компа=нії “Оболо=нь”

** 7. 1.
2.
3.
4.

3 ким Макси=м говори=в по телефо=ну?
3 ким Сю=зі познайо=милася в Україні?
3 ким ви зустрілися у теа=трі?
3 ким ви були= у кав'я=рні?

–
–
–
–

з бра=том
з Тама=рою і Віктором
з Са=шею і Ната=лкою
з дру=гом і по=другою
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5. 3 ким ви їхали сього=дні у троле=йбусі?
6. 3 ким ви хо=дите в магази=н?
*** 8. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
* 11. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
** 13. 1.
2.
3.
4.
5.
6.

– з Жа=нною і Оле=ною
– з сестро=ю або= ма=мою

політикою, політиком;
істо=рією, істо=риком;
футбо=лом, футболістом;
бо=ксом, боксе=ром;
бізнесом, бізнесме=ном;
еколо=гією, еко=логом;
медици=ною, лікарем;
літерату=ра, учи=телем;
еконо=мікою, економістом.
True
False
True
True
False
True
False
Що таке= Ко=рпус Ми=ру?
Де працю=ють волоте=ри?
Це прива=тна чи держа=вна організа=ція?
Скільки доброво=льців за=раз в Україні?
Що ро=блять доброво=льці вУкраїні.
Ви отри=муєте гро=ші за робо=ту?

*** 15. 1. f
2. g
3. b
4. e
5. a
6. h
7. k
8. c
9. j
10. i
11. d
*** 16. 1.
2.
3.
4.
5.
6.

признача=ється;
засно=ваний;
запроси=ли;
підви=щенні;
військо=ві;
адаптува=тися.

*** 18. 1.
2.
3.
4.

Що таке= Ко=рпус Ми=ру?
Де знахо=диться штаб-кварти=ра Ко=рпусу Ми=ру?
Коли= і ким був засно=ваний Ко=рпус Ми=ру?
Скільки громадя=н США були= доброво=льцями Ко=рпусу Ми=ру?
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5. В яки=х країнах працю=ють і працюва=ли доброво=льці?
6. Хто запроси=в Ко=рпус Ми=ру в Україну?
7. Які цілі Ко=рпусу Ми=ру?
8. Хто не мо=же бу=ти доброво=льцем Ко=рпусу Ми=ру?
9. Хто мо=же бу=ти доброво=льцем Ко=рпусу Ми=ру?
10. Які програ=ми є у Ко=рпусі Ми=ру?
11. Як опла=чується пра=ця у Ко=рпусі Ми=ру?
*** 19. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Коли= був засно=ваний Ко=рпус Ми=ру?
Ким був засно=ваний Ко=рпус Ми=ру?
Скільки громадя=н США були= доброво=льцями Ко=рпусу Ми=ру?
Скільки доброво=льців працю=є у Корпусі Ми=ру за=раз?
Які цілі Ко=рпусу Ми=ру?
Де знахо=диться штаб-кварти=ра Ко=рпусу Ми=ру?
В яки=х країнах працюва=ли і працю=ють доброво=льці?
Як опла=чується пра=ця у Ко=рпусі Ми=ру?
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Нові слова=/ New vocabulary
освіта
ви=ща освіта
сере=дня освіта

education
higher education
secondary education

Навча=льні за=клади
акаде=мія
університе=т
інститу=т
ко=ледж/учи=лище
те=хнікум
ліце=й
гімна=зія
шко=ла
дитсадо=к

Educational institutions
academy
university
institute
college
technical school
lyceum
gymnasium
school
kindergarten

Лю=ди у навча=льних за=кладах
ре=ктор
проре=ктор
дека=н
завідуючий ка=федрою
профе=сор
виклада=ч
репети=тор
студе=нт (m)/студе=нтка (f)

People at Educational Establishements
rector
pro-rector
dean
Department Chair
full professor
professor/lecturer
tutor
student (higher education level)

дире=ктор
за=вуч
методи=ст
кла=сний керівни=к
ста=рші кла=си
сере=дні кла=си
моло=дші кла=си
у=чень
учени=ця
у=чні
ста=роста
черго=вий
випускни=к
технічка/прибира=льниця

principal
vice principal
methodologist
class supervisor
senior classes
middle classes
younger classes
pupil, student (m)
pupil, student (f)
pupils, students (pl.)
monitor
person on duty
school-leaver
clearning lady

спеціа=льність
факульте=т
курс
ка=федра
гру=па
парале=ль
клас

major field of study
department
year of study
Department
group/class
parallel
class
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Приміщення
аудито=рія
кабіне=т
декана=т
учи=тельська
а=ктовий зал
їда=льня
спорти=вний зал/спортза=л

Premises
auditorium
class room
dean's office
teachers' room
assembly hall
canteen
gym

Навча=льний рік
семе=стр
пе=рша зміна
дру=га зміна
па=ра
уро=к
заміна
кла=сна робо=та
дома=шнє завда=ння
дзвіно=к
пере=рва
канікули

Аcademic year
semester
first shift
second shift
a 90 min. class
class, lesson
substitution
class work
homework
bell
break
vacation

засідання ка=федри
семіна=р
педра=да
кла=сні збо=ри
ба=тьківські збо=ри
гурто=к
факультати=в
олімпіа=да
позашкільна= робо=та
репети=торство
консульта=ція

department’s staff meeting
seminar
teacher’s staff meeting
student’s meeting
parent’s meeting
interest group
optional lesson
olympiad
extra curriculum activities
tutoring
consultation

предме=т
навча=льна програ=ма
навча=льний план
навча=льний матеріа=л
план уро=ку
те=ма
мета=
ро=зклад
журна=л/кла=сний журна=л
підру=чник
конспе=кт
впра=ва
запита=ння
відповідь
поми=лка
оцінка /бал
заліко=ва кни=жка
щоде=нник

subject
curriculum
curriculum
material to be learnt
lesson plan
theme/topic
goal/objective
schedule
grade book
textbook
summary, notes
exercise
question
answer
mistake
mark/score/grade
academic credit book
student’s daybook
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до=шка
па=рта
кре=йда

chalkboard
desk
chalk

тест
контро=льна робо=та
за=лік
екза=мен
екзаменаційна се=сія
випускни=й екза=мен

test
written test
academic credit
exam
final exam week/period
examination

Шкільні свята=
День Знань
День Вчи=теля
Пе=рший Дзво=ник
Оста=нній Дзво=ник
Випускни=й ве=чір

School holidays
The Day of Knowledge
The teacher’s Day
first bell
last bell
prom

На уро=ці
Ти=хо!
Не спи=суйте!
Не запізнюйтесь!
Слу=хайте!
Ува=га!
Не розмовля=йте!
Не кричіть!
Мо=жна увійти=?

Classroom management
Silence!
Don’t cheat!
Don’t be late!
Listen!
Attention!
Don’t speak!
Don’t shout!
May I come in?

Дієслова==
виклада=ти (I, Imp)
вивча=ти (I, Imp.)/ви=вчити (II, Perf.)
вчи=ти (II, Imp.)/ви=вчити (II, Perf.)
чита=ти (І,Іmp.)/прочита=ти (І, Perf)
диви=тися (І, Imp.)/
подиви=тися (II, Perf)
слу=хати (І, Imp.)/послу=хати (І, Perf.)
розуміти (I, Imp.)/зрозуміти (I, Perf.)
повто=рювати (I, Imp.)/
повтори=ти (II, Perf.)
спи=сувати (I, Imp.)/списа=ти (I, Perf.)
запи=тувати (I, Imp.) запита=ти (І, Реrf.)
відповіда=ти (I, Imp.)
відповісти= (II, Perf.)
закінчувати (I, Imp.)
закінчити (II, Perf.)
шко=лу/університе=т
обгово=рювати (I, Imp.)/
обговори=ти (II, Perf.)

Verbs
to teach
to study
to learn
to read
to look
to listen
to understand
to repeat, to review
to cheat
to ask
to answer
to finish school/to graduate from a
university
to discuss
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Розмо=вні фра=зи
В яку= зміну ви працю=єте?
Я працю=ю у пе=ршу/дру=гу зміну.
В яки=х кла=сах ви працю=єте?
Я працю=ю у п’я=тому та шо=стому.
На яко=му ку=рсі ви чита=єте?
Я чита=ю на пе=ршому ку=рсі.
Скільки годи=н на ти=ждень ви
працю=єте?
Я працю=ю 18 годи=н на ти=ждень.
Яки=й у вас ро=зклад?

Communicative Phrases
What shift do you work in?
I work in the first/second shift.
What forms do you work in?
I work in the fifth/sixth grade.
What year of study do you teach?
I teach first year students.
How many hours per week do you work?

Коли= почина=ється/закінчується уро=к?
Уро=к почина=ється у вісім три=дцять.
Уро=ки закінчуються о дру=гій годи=ні.

When does the class begin/end?
The class begins at 8:30.
Classes are over at 2 o’clock.

Яки=й навча=льний за=клад ви закінчили?
Що ви закінчили (coll)?
Я закінчив сере=дню шко=лу.
Я закінчив університе=т.
Де ви навча=єтесь?
Я навча=юсь в ко=леджі.
Яка= ва=ша спеціа=льність?
Я вчи=тель англійської мо=ви.
Яки=й у вас дипло=м?
У ме=не дипло=м магістра/бакала=вра.
Скільки ро=ків/місяців ви працюва=ли в
шко=лі?
Я працюва=в у шко=лі три ро=ки.
Яки=й у вас до=свід робо=ти?
У ме=не до=свід робо=ти 3 ро=ки у сфе=рі
освіти.
Які ва=ші пла=ни на майбу=тнє?
Що ви плану=єте роби=ти по=тім?
Що ви очікуєте від .... ?

What educational establishment did you
geaduate from?
I finished secondary school/high school.
I graduated from univercity.
Where do you study?
I’m (studying) in college.
What is your speciality?
I’m an English teacher.
What degree do you have?
I have a master’s/bachelor’s degree.
How many years/months did you work at
school?
I worked at school for three years.
What is your work experience?
I have 3 years of teaching experience.

I work 18 hours per week.
What shedule do you have?

What are your plans for future?
What are you planning to do then?
What are your expectations from …. ?

Тлума=чний словни=к/Explanatory Dictionary
Пе=рший Дзво=ник
Оста=нній Дзво=ник
олімпіа=да
День Знань
День Учи=теля
парале=ль
“вікно=”
“две=рі”
12 ба=льна систе=ма

the holiday of the beginning of an
academic year (the first of September)
the holiday of the finishing of an academic
year (end of May)
school subject competition
national holiday (SEPTEMBER, l)
national holiday (first Sunday of October)
several groups of students of the same
grade
"window" (one-lesson break in schedule
between lessons)
"doors" (two or more lessons-break in
schedule between lessons)
12 score grading system of evaluation
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Some education related slang

“шпарга=лка”

crib

“бо=мба”

very big crib

англіча=нка
“ска=тувати”

female English teacher
to cheat

“зми=тися”

to skip a lesson

прогуля=ти

to miss a lesson

завали=ти іспит

to fail an exam
not being able to answer the question of
an exam card or additional teacher’s
questions

заси=патися

отри=мати автома=т

to pass an exam automatically without
answering and preparation. It’s a reward
for students that were doing well at this
subject through the whole course.

на ша=ру

"free ride", to get something without
putting any efforts
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Спро=буйте свої си=ли!/Just try it!
Лекси=чні впра=ви /Vocabulary exercises

* 1. Solve the crossword and find the word.

3

1.
2.
3.
4.
5.
6.

2

college
institute
university
lyceum
kindergarten
academy

1

5

6

4

7

* 2. Split the words into two columns.
Сере=дня освіта:
у=чень
профе=сор
студе=нт
дире=ктор
дека=н
учени=ця
проре=ктор
кла=сний керівни=к
виклада=ч
за=вуч
ре=ктор

Ви=ща освіта:

* 3. Find the words in the grid.

Г
Ш
К
А
А
Ф
Т

Р
С
А
У
Л
А
Д

У
П
Б
Д
Ї
К
Е

П
О
І
И
Д
У
К

А
Р
Н
Т
А
Л
А

Ш
Т
Е
О
Л
Ь
Н

Ж
З
Т
Р
Ь
Т
А

К
А
Б
І
Н
Е
Т

Ц
Л
Д
Я
Я
Т
Н

К
У
Р
С
П
Л
М

Ш
Х
П
К
Л
А
С

department, form, group, classroom, auditorium,
year of study, dean’s office, dining room, gym.
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** 4. Match the beginning and the ending of the phrases.
навча=льний
збо=ри
дома=шнє
робо=та
батьківські
зміна
контро=льна
завда=ння
випускни=й
екза=мен
пе=рша
рік
** 5. Match the related words.
запита=ння
оцінка
заліко=ва кни=жка
кре=йда
навча=льна програ=ма

щоде=нник
до=шка
навча=льний план
бал
відповідь

*** 6. Watch the beginning and the ending of the words.
се-

дзво-

-рада
-торство

пед-

па-

-ра
-местр
-рерва

пе-

репети-

-ник

кані*** 7. Cross out the word that doesn’t fit.
a) інститу=т
b) проре=ктор
ко=ледж
методи=ст
те=хнікум
за=вуч
гімна=зія
констру=ктор
посо=льство
виклада=ч
дитсадо=к
дека=н
с) факульте=т
ка=федра
ста=рші кла=си
учи=тельська
ремо=нт
курс

d) навча=льний рік
засідання ка=федри
обмінний пу=нкт
позашкільна= робо=та
екзаменаційна се=сія
випускни=й ве=чір

e) за=лік
олімпіа=да
гурто=к
парасо=лька
факультати=в
заміна

f) ро=зклад
гамане=ць
поми=лка
оцінка
щоде=нник
впра=ва
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* 8. Make up short imperative sentences using the verbs and nouns below.
Example: – Да=йте, будь ла=ска, конспе=кт.
Чита=йте
Повторіть
Відкри=йте
Закри=йте
Да=йте
Принесіть
Ви=вчіть
Не спи=суйте

текст
те=му
конспе=кт
впра=ву
две=рі
зо=шит
кни=гу
заліко=ву кни=жку
підру=чник
кре=йду

* 9. Insert the appropriate verb from the fight column.
1. Я ________________ українську мо=ву вже три місяці.
2. Мій друг ________________ університе=т мину=лого ро=ку.
3. Я ________________ англійську мову в старших класах.
4. Вчи=тель запи=тує, а у=чні ________________ .
5. На екза=мені не мо=жна ________________ .

закінчити
виклада=ти
відповіда=ти
спи=сувати
вивча=ти

** 10. Translate the sentences into English.
1. Я працю=ю в ста=рших кла=сах.
2. За=втра о деся=тій ра=нку педра=да.
3. Че=рез ти=ждень бу=дуть канікули.
4. За=раз наш клас пи=ше контро=льну
робо=ту з англійської мо=ви.
5. День Учи=теля – моє= улю=блене свя=то.
6. На пере=рві я іду= в учи=тельську.
7. Мій друг виклада=є в те=хнікумі.
8. Тридця=того тра=вня бу=де “Оста=нній Дзво=ник”.
9. Дире=ктор шко=ли бу=де віта=ти у=чнів і батьків з цим свя=том.
10. На випускно=му ве=чорі ми отри=маємо атеста=ти.
*** 11. Answer the questions using the schedule.
Ро=зклад уро=ків 6-Б кла=су:
Уро=к
1.
2.
3.
4.
5.

Час
8:008:45
8:559:40
10:0010:45
10:5511:40
11:5012:35

Понеділок
біоло=гія

Вівто=рок Середа=
укр.
англ.
мо=ва
мо=ва

Четве=р

П'я=тниця

Субо=та

матем.

біоло=гія

матем.

англ
.
мо=ва

укр.
мо=ва
істо=рія

матем.

укр. літ.

істо=рія

укр.
мо=ва

рос. мо=ва

англ.
мо=ва

фіз-ра

пра=ця

укр. мов.

англ. мо=ва

матем.

матем.

пра=ця

укр. літ.

геогра=фія

істо=рія

укр.
мо=ва
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1. Коли= почина=ються уро=ки в 6-Б кла=сі?
2. Скільки уро=ків у се=реду?
3. Яки=й пе=рший уро=к у субо=ту?
4. Які уро=ки у понеділок?
5. Коли= закінчуються уро=ки у четве=р?
6. Коли= почина=ється вели=ка пере=рва?
7. Скільки уро=ків англійської мо=ви на ти=ждень?
8. Яки=й п'я=тий уро=к у п'я=тницю?
9. Коли= закінчується четве=ртий уро=к?
10. У четве=р є п'я=тий уро=к?

Дава=йте погово=римо!/Let’s talk!
* 12. Read and translate the dialogues.
- Скажіть, будь ла=ска, яка= у вас освіта?
- У ме=не ви=ща освіта. Я закінчив університе=т.
- Яки=й факульте=т?
- Факульте=т істо=рії і пра=ва1.
- А де ви працю=єте за=раз?
- За=раз я працю=ю у гімна=зії, виклада=ю істо=рію
України у ста=рших кла=сах.
1

пра=во -

1

1

1

law

Скажіть, будь ла=ска, це пе=рша гімна=зія?
Так.
А де дире=ктор?
Його= нема=є.
А де учи=тельська? Я – нови=й виклада=ч. Я хо=чу зна=ти, коли= педра=да?
Учи=тельська на дру=гому по=версі. Там виси=ть оголо=шення1.
Педра=да за=втра після п'я=того уро=ку.
Дя=кую.
Нема= за що.

оголо=шення

-

announcement

Здра=стуйте! Відкри=йте зо=шити, запишіть число=. Сього=дні контро=льна
робо=та. Запита=ння є?
Нема=є.
Оля, закри=й підру=чник і не спи=суй1.
А повтори=ти мо=жна?
Так, повтори= п'я=ть хвили=н, але= не розмовля=й!
не спи=суй

-

don't cheat (no promting)

Оля, іди= до до=шки, напиши= нові слова=. А ти, Воло=дя, не підка=зуй1!
У не=ї поми=лка, мо=жна ви=правити2?
Так, звича=йно.
не підка=зуй

-

don't prompt
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2

ви=правити
- to correct
* 13. Ask the questions to the statements.
1. Я працю=ю в пе=ршу зміну.
2. Я працю=ю в п’я=тому кла=сі.
3. Моя= спеціа=льність – учи=тель істо=рії.
4. Я закінчив Оде=ський університе=т.
5. У ме=не дипло=м бакала=вра з лінгвістики.
6. Я працю=ю 12 годи=н на ти=ждень.
7. У ме=не до=свід робо=ти три ро=ки в сфе=рі бізнесу.
* 14. Translate into Ukrainian and interview your groupmate.
a) 1. What schedule do you have?
2. When does the class begin?
3. How many lessons do you have on Monday?
4. What shift do you work in?
5. What forms do you work in?
b) 1. What is your work experience?
2. What degree do you have?
3. What did you graduate from?
4. What is your speciality?
5. What are your plans for future?
* 15. What could you say in Ukrainian if:
1. the class is very noisy;
2. your students are cheating;
3. a student is not paying attention;
4. your student is late for class.
** 16.

a) Read and translate the dialogue.
Ро=берт: Привіт, Да=на! Як спра=ви?
Да=на:
Ду=же до=бре! Я вже зна=ю, де я бу=ду працюва=ти. Це невели=ке
місто недале=ко від Чернівців. Але= в шко=лі старі підру=чники.
Що роби=ти?
Ро=берт: Я ду=маю, тобі тре=ба поговори=ти з учи=телем англійської
мов=и.
Да=на:
Я вже розмовля=ла. Ми хо=чемо купи=ти нові підру=чники
«Happy English». Дире=ктор шко=ли обіця=в допомогти=.
Ро=берт: А ще в бібліоте=ці Ко=рпусу Ми=ру є америка=нські
підру=чники, журна=ли та газе=ти.
Да=на:
Дя=кую.
Ро=берт: В яки=х кла=сах ти бу=деш працюва=ти?
В дев’я=тих.
Да=на:
Ро=берт: А ти вже ба=чила навча=льну програ=му для дев’я=того кла=су?
Да=на:
Так, звича=йно. Я зна=ю, що у=чні
пови=нні чита=ти, писа=ти, говори=ти і
розуміти те=ксти. І ще після дев’я=того
кла=су вони= мо=жуть обгово=рювати такі
те=ми: “Про се=бе”, “Буди=нок і сім’я=”,
“Магази=ни”, “Шко=ла”, “Вільний
час”, “Приро=да та пого=да”. А тако=ж
вони= мо=жуть написа=ти лист=,
листівку, запо=внити анке=ту.
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b) Answer the questions.
1. Коли= діти почина=ють вивча=ти англійську мо=ву?
2. Які підру=чники англійської мо=ви вам подо=баються?
3. Коли= діти склада=ють екза=мени з англійської мо=ви в шко=лі?
4. Які те=ми мо=жуть обгово=рювати у=чні після дев’я=того кла=су?
5. Коли= студе=нти склада=ють екза=мени?
6. Що таке= па=ра?
7. Навіщо потрібна заліко=ва кни=жка?
8. Скільки се=сій на рік у студе=нтів?
** 17. Read the statements and say if they are true or false.
1. Ліце=й – це ви=щий навча=льний за=клад.
2. Хто закінчив сере=дню шко=лу, мо=же вступа=ти до інститу=ту.
3. Семе=стр – це шість місяців.
4. В у=чнів є літні канікули.
5. Студе=нти склада=ють екза=мени оди=н раз на рік.
** 18. Complete the sentences.
1. Я вчу= українську мо=ву, тому= що...
2. Я працю=ю у шко=лі, тому= що...
3. Я організува=в англійський клуб у шко=лі, тому= що...
a) Read and translate the dialogue.
За=вуч: Сього=дні ми бу=демо говори=ти про педра=ду.
Ко=лін: Що таке= педра=да?
За=вуч: Педра=да вирішує1 всі важли=ві шкільні пробле=ми. Це вели=кі
збо=ри вчителів.
Ко=лін: Які пита=ння обгово=рює педра=да?
За=вуч: Всі важли=ві пита=ння: нові програ=ми, до=свід вчителів,
мето=дику робо=ти, пита=ння дисципліни.
Ко=лін: Як ча=сто ви прово=дите2 педра=ду?
За=вуч: Два ра=зи на семе=стр.
Ко=лін: А як я бу=ду зна=ти, коли= педра=да?
За=вуч: В учи=тельській є до=шка об’я=в. Звича=йно пи=шуть об’я=ву, коли=
бу=де педра=да.
_______________________________
1
вирішувати
– to decide
2
прово=дити
– to conduct/to hold
** 19.

b) Answer the questions.
1. Що таке= педра=да?
2. Що вирішує педра=да?
3. Хто пови=нен бу=ти на педра=ді?
4. Які пита=ння обгово=рює педра=да?
5. Як ча=сто прово=дять педра=ду?
6. Як дізна=тися, коли= бу=де педра=да?
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a) Read and translate the dialogue.
- До=брий день!
- Привіт! Давно= тебе= не ба=чив.
- Як життя=?
- Чудо=во. Працю=ю в інститу=ті, чита=ю курс розмо=вної англійської
мо=ви1. За=раз у студе=нтів канікули і я відпочива=ю.
- Розкажи= мені тро=хи про інститу=т.
- Це гуманіта=рний інститу=т. У нас 3 факульте=ти: факульте=т
інозе=мних мов, факульте=т російської філоло=гії і факульте=т істо=рії.
- Я зна=ю, що в ко=жному інститу=ті є се=сії. Скільки є се=сій?
- Се=сія – це час, коли= студе=нти склада=ють іспити2, про=тягом3 ро=ку є
дві се=сії: зимо=ва і літня.
- Як оцінюють знання=4 в інститу=ті?
- В інститу=ті є 4 ви=ди оцінок: незадовільно5, задовільно6, до=бре, і
відмінно.
- Мені відо=мо, що в Україні потрібно навча=тися 5 ро=ків в інститу=ті,
щоб отри=мати дипло=м. Це пра=вда?
- Так. Загало=м7, 5, але= є де=які профе=сії, коли= вча=ться 4 ро=ки.
- Як мо=жна вступи=ти до інститу=ту8?
- Перш за все9 потрібно закінчити сере=дню шко=лу (11 кла=сів).
Ба=жано10, щоб у атеста=ті були= га=рні оцінки.
- Якщо= у ме=не га=рні оцінки, зна=чить11, я вже студе=нт?
- Не зо=всім12. Одно=го атеста=ту не доста=тньо13. Потрібно ще скла=сти
вступні іспити14. Тільки після цьо=го мо=жна ста=ти студе=нтом15.
- Як навча=ються студе=нти в інститу=ті?
- Заня=ття прохо=дять ко=жен день. У студе=нтів є ле=кції і семіна=ри.
- Коли= почина=ються заня=ття?
- В на=шому інститу=ті заня=ття почина=ються о во=сьмій годи=ні, а
закінчуються о 14.30 (чотирна=дцятій три=дцять).
- Зрозуміло. Мені було= ціка=во поговори=ти з тобо=ю, але= за=раз мені
час іти=.
- Бува=й. 3устрінемося іншим ра=зом16.
- До зу=стрічі.
___________________________________
1
курс розмо=вної англійської мо=ви - a course of conversational English
2
склада=ти іспити
- to take exams
3
про=тягом
- during
4
оцінювати знання=
- to evaluate knowledge
5
незадовільно
- unsatisfactory
6
задовільно
- satisfactory
7
загало=м
- in general
8
вступи=ти до інститу=ту
- to enter the institute
9
перш за все
- first of all
10
ба=жано
- it's preferable
11
зна=чить
- it means
12
не зо=всім
- not exactly
13
недоста=тньо
- not enough
14
вступні іспити
- entrance exams
15
ста=ти студе=нтом
- to become a student
16
зустрінемося іншим ра=зом
- let's meet next time

*** 20.
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b) Match questions from the left column with their answers from the right

column.
1. Яки=й предме=т ви чита=єте в
університе=ті?
2. Як мо=жна ста=ти студе=нтом?
3. Які вступні іспити на
ва=шому факульте=ті ?
4. Коли= у студе=нтів
почина=ються літні канікули?
5. Мо=жна з ва=ми за=раз
поговори=ти?
6. Коли= у шко=лі закінчується
навча=льний рік?
7. Як оцінюються знання= в
шко=лі?
8. Ви хо=чете навча=тися на
факульте=ті української
філоло=гії?

а) Вступні іспити на на=шому
факульте=ті це – англійська мо=ва,
дикта=нт з української мо=ви та
істо=рія.
б) Ви=бачте, але= за=раз мені тре=ба іти=.
Дава=йте погово=римо іншим ра=зом.
в) Навча=льний рік закінчується 25
тра=вня.
г) Перш за все вам потрібно пода=ти
докуме=нти, а по=тім зда=ти іспити.
д) Не зо=всім. Я хотів би навча=тися
на істори=чному факульте=ті.
е) У студе=нтів канікули почина=ються
у сере=дині че=рвня.
є) Я чита=ю курс розмо=вної
англійської мо=ви.
ж) У шко=лі дванадцятиба=льна
систе=ма.

*** 21. Make an appointment with the following people, using phrases from the table.
Якщо= ви вільні, я міг би прийти= у
If you are free, I could come on
четве=р.
Thursday.
Якщо= ви не про=ти, дава=йте
зустрінемося іншим ра=зом.
Якщо= вам зру=чно, я прийду= за=втра о
17.00 (сімна=дцятій).

If you don't mind, let's meet next
time.
If it's convenient for you, I'll
come tomorrow at 5 p.m.

Якщо= у вас бу=де час, я хотів би прийти= If you have time, I would like to
у четве=р.
come on Thursday.
1.
2.
3.
4.

з дире=ктором шко=ли в се=реду після обіду;
з дру=гом у субо=ту зра=нку;
з по=другою в четве=р уве=чері;
з коле=гою у бу=дь-який день.

*** 22. Play out dialogues in the following situations.
a) You want to meet your friend at lunch,
but unfortunately he has an appointment
with his boss at that time. Try to meet him next time.
You may use such phrases:
Дава=й пообідаємо ра=зом. – Let's have lunch together.
Я не мо=жу, я за=йнятий. – І can't, I'm busy.
Мо=же ..... – Maybe
b) You want to talk to your counterpart as soon as possible, but it seems
he/she is always busy. Try to find the possibility to meet him/her.
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You may use these phrases:
Мені тре=ба поговори=ти з ва=ми. – І need to talk to you.
На жаль, за=раз у ме=не нема=є ча=су. – Unfortunately, I have no time.
Як що=до ......... – What about
*** 23.

a) Read and translate the dialogue.
Інтерв'ю=
- До=брий ра=нок!
- До=брий ра=нок! Прохо=дьте, будь ла=ска, сіда=йте. Я, – Петро=в Сергій
Микола=йович, дире=ктор шко=ли.
- Ду=же приє=мно. Я – Джеймс Сміт, доброво=лець Ко=рпусу Ми=ру. Ви
зна=єте, я ду=же хвилю=юся1.
- Ну що ви! Я ду=маю, все бу=де гара=зд. Споча=тку розкажіть тро=хи про
се=бе.
- Я навча=вся в Ілліно=йському університе=ті 5 ро=ків. Моя= спеціа=льність –
англійська мо=ва і літерату=ра.
- А чим ви займа=лися після закінчення університе=ту2?
- Два ро=ки я жив у Нью-Йо=рку і працюва=в у Це=нтрі з ви=вчення інозе=мних
мов3.
- Ви виклада=ли англійську?
- Так, я виклада=в англійську. Я вчив
іммігра=нтів.
- Мені здає=ться, ду=же ціка=во працюва=ти з
людьми=, у яки=х інша культу=ра.
- Ви праві. Ось чому=4, коли= я почу=в про
Ко=рпус Ми=ру, я зрозумів – це те, що мені
потрібно.
- Що ви очікуєте від робо=ти в Україні?
- Для ме=не це чудо=ва можли=вість5
застосува=ти свої знання=6 на пра=ктиці і
бу=ти кори=сним7 іншим. Я тако=ж хо=чу кра=ще пізна=ти8 українську
культу=ру і люде=й. А ще я хо=чу ви=вчити українську мо=ву.
- Чудо=во! Я бажа=ю Вам успіхів. Ду=маю у
Вас все ви=йде9.
- Дя=кую. Я сподіва=юся, що на=ша співпра=ця10
бу=де приє=мною і успішною.

____________________________________
1
я хвилю=юся
2
після закінчення університе=ту
3
центр з ви=вчення інозе=мних мов
4
ось чому=
5
можли=вість
6
застосува=ти свої знання=
7
бу=ти кори=сним (masc.)
8
кра=ще пізна=ти (Асc.)
9
у вас все ви=йде
10

співпра=ця

- І am nervous
- after graduating from the University
- foreign languages learning center
- that's why
- an opportunity
- to apply one's knowledge
- to be helpful (m.)
- to get to know smth. better
- You will be good at it./It will be a
success.
- cooperation
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b) Find Ukrainian equivalents in the text.
come in, please;
first, tell about yourself;
worked in a foreign languages learning center;
to work with people from another culture;
you are right;
that's why;
when I heard;
that's what I need;
an opportunity to apply one's knowledge;
practice;
to be helpful to;
I wish you good luck;
I hope that.
*** 24. Fill in the blanks, using new vocabulary.
1. П'я=ть ро=ків Пітер навча=вся в університе=ті, по=тім після
………………….. він працюва=в у фірмі ме=неджером.
2. В Україні бага=то люде=й ціка=вляться Аме=рикою і хо=чуть
……………………………………… америка=нську культу=ру.
3. У доброво=льців Ко=рпусу Ми=ру є чудо=ва …………………………………
поба=чити інші країни і пізна=ти люде=й.
4. Сього=дні у ме=не зу=стріч з учителя=ми райо=ну і тому= я
……………………………………………………………………
*** 25. Act out the following situations.
1. This is a first meeting with the director of your school. Get acquinted with
him/her.
2. You’ve met with the vice-principal of the school. You want to know about
the school, your schedule, other teachers of English.
3. Your friend organized English club. Ask him/her about it.
4. Person 1: You are applying for a new job.
Person 2: You are conducting the interview.

Дава=йте почита=ємо!|Let’s Read!
a) Read and translate the text.
Мене= зва=ти Джон Бра=ун. Я з Аме=рики, штат
Мічіга=н, місто Детро=йт. Я учи=тель. Я закінчив
Мічіга=нський університе=т. Моя= спеціа=льність –
англійська мо=ва і літерату=ра. У ме=не дипло=м магістра. В
Аме=риці я працюва=в 5 ро=ків у шко=лі, а по=тім в
університе=ті. У ме=не до=свід робо=ти 7 ро=ків. За=раз я
доброво=лець Ко=рпусу Ми=ру в Україні. Я бу=ду
працюва=ти вчи=телем у шко=лі у місті Полта=ва.

* 26.

b) Find Ukrainian equivalents from the text for the following phrases.
My speciality is …
In America I worked in …
I graduated from the … University.
I have a lot of work experience.
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I will work as a teacher at school.
c) Read the statements and define true/false ones.
1. Джон Бра=ун з Аме=рики, штат Мічіга=н, місто Детро=йт.
2. Він учи=тель української мо=ви.
3. Джон закінчив ко=ледж.
4. Його= спеціа=льність – економіст.
5. У ньо=го дипло=м бакала=вра.
6. В Аме=риці Джон працюва=в у шко=лі.
7. Він працюва=в юри=стом.
8. У ньо=го до=свід робо=ти 7 місяців.
9. Він бу=де працюва=ти в університе=ті учи=телем.
d) Answer the questions in the text.
1. Хто Джон Бра=ун?
2. Звідки він?
3. Яка= у ньо=го спеціа=льність?
4. Яки=й у ньо=го дипло=м?
5. Де він працюва=в в Аме=риці?
6. Яки=й у ньо=го до=свід робо=ти?
7. Де бу=де працюва=ти Джон Бра=ун?
* 27. Answer the questions.
1. Яке= ва=ше ім'я= та прізвище?
2. Звідки ви приїхали?
3. Яка= у вас спеціа=льність?
4. Яки=й у вас до=свід робо=ти?
5. Які інозе=мні мо=ви ви зна=єте?
6. Де ви навча=лися в Аме=риці?
7. Де ви працюва=ли в Аме=риці?
8. Де ви працю=єте в Україні?
9. Що ви лю=бите роби=ти у вільний час?
10. Яке= у вас хо=бі?
11. Де ви бу=дете відпочива=ти влітку?
* 28. Read and fill in the blanks with your personal info.
МОЯ= ПРОФЕ=СІЯ
До=брий день.
Мене= зва=ти __________________________________________________.
Я з Аме=рики, штат ______________________, місто_________________.
Я доброво=лець Ко=рпусу Ми=ру в Україні.
Я _________________________ (профе=сія).
Я закінчив/закінчила __________________________________________.
Моя= спеціа=льність_____________________________________________.
У ме=не дипло=м________________________________________________.
В Аме=риці я працюва=в/працюва=ла (ким?) __________________________
в/у_________________________________________________________.
У ме=не є до=свід робо=ти в/у______________________________________.
В Україні я бу=ду працюва=ти у місті _______________________________
(ким?) ___________________ в/у _______________________________.
Дя=кую за ува=гу.
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* 29. You attend a staff meeting at your new workplace for the first time. Your new

collegues want to get to know you. Tell them about yourself.
** 30.
a) Read and translate the text.
Мене= зва=ти Марк Ха=ррісон. Я – доброво=лець Ко=рпусу Ми=ру США в
Україні. Я вчи=тель англійської мо=ви. 10 ро=ків тому= в Аме=риці я закінчив
Мічига=нський університе=т і отри=мав дипло=м магістра з англійської мо=ви та
літерату=ри. Я тако=ж ма=ю дипло=м економіста. В Аме=риці я працюва=в 5 ро=ків
у ко=леджі, 4 ро=ки – економістом у невели=кій прива=тній фірмі. У ме=не
вели=кий до=свід робо=ти. За=раз я працю=ю в Україні, виклада=ю в
педагогічному інститу=ті англійську літерату=ру та країнозна=вство, а тако=ж
прово=джу семінари і консульта=ції. Мені ду=же подо=бається моя= робо=та та мої
студе=нти.
b) Answer the questions.
Хто таки=й Марк Ха=ррісон?
Що він ро=бить в Україні?
Яка= у ньо=го освіта?
Ким він працюва=в в Аме=риці?
Чим він займа=ється в Україні?
c) Tell about Mark.
Його= зва=ти Марк Ха=ррісон. Він – доброво=лець...
** 31. Interview your groupmate and fill in the form.
-

Анке=та
Прізвище, ім'я=:
__________________________________________________________
Навча=льний за=клад/устано=ва в Україні:
__________________________________________________________
Вид дія=льності:
__________________________________________________________
Освіта:
__________________________________________________________
До=свід робо=ти:
__________________________________________________________
Місце робо=ти в Аме=риці:
__________________________________________________________

** 32. Fill in the form with your personal information.
МОЯ= ПРА=КТИКА
Мене= зва=ти __________________________________________________.
Я – доброво=лець Ко=рпусу Ми=ру США. Я вчи=тель.
Я працю=ю за програ=мою “Виклада=ння англійської мо=ви як інозе=мної”.
За=раз у ме=не пра=ктика у/в ______________________________________.
Я працю=ю викладаче=м/консульта=нтом.
Я виклада=ю__________________________________________________.
Я чита=ю курс_________________________________________________.
У ме=не_____________________________________________ на ти=ждень.
Я прово=джу семіна=ри, консульта=ції, зустріча=юся з вчителя=ми міста, ділю=ся
до=свідом.
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Я ду=маю, це важли=ва і кори=сна робо=та.
** 33. You applied for a new job. You are in the interview. Present yourself the best

possible way and try to impress the head of the organization.
a) Read and translate the text.
Шано=вні коле=ги!
Мене= зва=ти Хо=лі Вайт. За=раз я доброво=лець
Ко=рпусу Ми=ру в Україні. Ко=рпус Ми=ру – це
неполіти=чна нерелігійна урядо=ва організа=ція. Я
вчи=тель за профе=сією. В Україні я працю=ю за
програ=мою “Виклада=ння англійської мо=ви як
інозе=мної”.
За=раз я на пра=ктиці в шко=лі №12. Я провод=жу
уро=ки англійської мо=ви в п’я=тому та шо=стому кла=сах.
Крім цьо=го я прово=джу консульта=ції і семіна=ри для
вчителів, ділю=ся до=свідом.
Ще я відвідую уро=ки інших вчителів і методи=чні семіна=ри. А тако=ж я
плану=ю прове=сти зу=стріч з учителя=ми інших шкіл і розповісти= їм про систе=му
освіти в Аме=риці.
Дя=кую за ува=гу!

*** 34.

b) Make up sentences with the following words.
урядо=ва, за програ=мою, діли=тися до=свідом,
відвідувати, планува=ти, прово=дити.
*** 35. Fill in the blanks with the personal info.
Шано=вні коле=ги!
Мене= зва=ти _______________________________________________.
Я приїхав (ла) з Аме=рики, штат _______________________, місто
_________________________.
Моя спеціа=льність__________________________________________.
Я отри=мав (ла) дипло=м магістра/бакала=вра.
________ ро=ків/місяців я працюва=в (ла) (ким?) _________________
_____________________ (де) в/на____________________________.
У ме=не тако=ж є до=свід робо=ти в/на _____________________________.
За=раз я доброво=лець Ко=рпусу Ми=ру.
Ко=рпусу Ми=ру це неполіти=чна нерелігійна урядо=ва організа=ція.
Я – вчи=тель, працю=ю за програ=мою “Виклада=ння англійської мо=ви як
інозе=мної”.
Нещода=вно/в гру=дні я був (ла) на пра=ктиці в ____________________.
Я прово=див (ла) такі уро=ки/заня=ття/семінари:
_________________________________________________________.
Крім то=го, я відвідав (ла) уро=ки/заня=ття/семіна=ри: _______________
________________________________________________________.
Я бу=ду жи=ти в місті_________________________________________.
Там я бу=ду працюва=ти вчи=телем/викладаче=м/методи=стом
в _______________________________________________________.
А тако=ж я плану=ю__________________________________________.
Дя=кую за ува=гу!
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a) Read and translate the text.
Познайо=мтеся1. Це наш виклада=ч Ольга
Макси=мівна. Вона= виклада=є українську мо=ву. А ми
приїхали з Аме=рики. За=раз ми студе=нти. Ми вчимо=
українську мо=ву. Пітер учи=в мо=ву вдо=ма, а Ме=рі не
вчи=ла. Пітер вже до=бре розмовля=є українською, а
Ме=рі бага=то працю=є, але= ще розмовля=є українською
пога=но.
А це наш лінгафо=нний кабіне=т2. За=раз тут іде=
заня=ття. Ми слу=хаємо текст, пи=шемо нові слова=.
По=тім ми бу=демо відповіда=ти на запита=ння та перека=зувати3 текст.
_____________________________
1
познайо=мтеся
–
let me introduce you
2
лінгафо=нний кабіне=т
–
language lab
3
перека=зувати
–
to retell
* 36.

b) What are the infinitives of the following verbs.
приїхали –
вчимо= –
розмовля=є –
працю=є –
слу=хаємо –
пи=шемо –
c) Describe one of your lessons at school.
** 37.

a) Read and translate the text.
Моя= шко=ла

Мене= зва=ти Джеймс Ніколсон. За=раз я живу= в Україні, місто
Жито=мир. Я працю=ю в шко=лі №12 вчи=телем англійської мо=ви. Я виклада=ю в
сере=дніх і ста=рших кла=сах.
Я працю=ю три дні на ти=ждень. У ме=не га=рний ро=зклад, тому= що нема=є
«вікон». Пе=рший уро=к почина=ється в 8:30. Дзво=нить дзво=ник і я захо=джу в
клас. Споча=тку я перевіря=ю1 дома=шнє завда=ння, а
по=тім ми чита=ємо, пи=шемо, переклада=ємо. В кінці
уро=ку я ста=влю оцінки в щоде=нник.
Після тре=тього уро=ку вели=ка пере=рва. Діти
іду=ть в їда=льню і обідають. Ко=жен день учителі,
дире=ктор, за=вуч та методи=сти зустріча=ються в
учи=тельській. Ми запо=внюємо2 журна=ли, пи=шемо
пла=ни уро=ків і прово=димо педра=ди.
В на=шій шко=лі є вели=кий а=ктовий зал, де ми святку=ємо День Учи=теля,
День Зна=нь та інші свята=.
Мені ду=же подо=бається моя= шко=ла.
________________________
1
перевіря=ти
–
to check
2
запо=внювати –
to fill in
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b) Find the answers to the text.
1. Де живе= і працю=є Джеймс Ніколсон?
2. Ким він працю=є?
3. В яки=х кла=сах він виклада=є?
4. Яки=й ро=зклад у Дже=ймса?
5. Коли= почина=ється пе=рший уро=к?
6. Що вони= ро=блять на уро=ці?
7. Куди= іду=ть у=чні після тре=тього уро=ку?
8. Хто зустріча=ється в учи=тельській?
9. Де святку=ють День Учи=теля?
c) Finish the sentences.
1. Пе=рший уро=к _________________________________.
2. Я працю=ю _________________________________.
3. По=тім ми _________________________________.
4. В на=шій шко=лі _________________________________.
5. В кінці уро=ку _________________________________.
6. Дзво=нить дзво=ник _________________________________.
d) Pick up word combinations Adjective + Noun (f); Adjective + Noun (m);

Adjective + Noun (n).
е) Fill in the gaps.
1. В якій шко=лі ............................................?
2. Скільки днів ............................................?
3. Що ............................................ споча=тку?
4. Що ................................……............ по=тім?
5. Коли= у=чні .............................……..............?
6. Де ............................................ вчителі ко=жен день?
** 38. Translate the words in parentheses.
1. Мій робо=чий день __________________ в 8.00.

(to begin)
2. За=втра я з дру=зями __________________ в кафе= “Світа=нок”.

(to meet)
3. Вчителі __________________ журна=ли щодня=.

(to fill in)
4. Учи=тель англійської мо=ви __________________ консульта=ції у четве=р.

(to conduct)
5. Батьки= пови=нні __________________ щоде=нники раз на ти=ждень.

(to check)
6. Її ба=тько __________________ в університе=ті.

(to teach)
** 39. Describe one day of your school life.
a) Read and translate the text.
1 ве=ресня в Україні – День Зна=нь. В цей день
дзво=нить пе=рший дзво=ник, у всіх школярів почина=ється
нове= життя=. Діти іду=ть в пе=рший клас, коли= їм
випо=внюється 6 ро=ків1.

*** 40.
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В початко=вій шко=лі2 тре=ба вчи=тися 4 ро=ки. Тут ма=ло предме=тів:
матема=тика, українська мо=ва, чи=тання, малюва=ння, співи, фізкульту=ра.
Сере=дня шко=ла – це 5-11 кла=си. В сере=дній шко=лі бага=то різних предме=тів.
Ко=жен день 5-7 уро=ків, дома=шнє завда=ння. Учні на уро=ках отри=мують
оцінки. За=раз в Україні дванадцятиба=льна систе=ма оцінок3. Шко=ли, де
навча=ються діти, мо=жуть бу=ти загальноосвітніми4, а мо=жуть бу=ти
спеціалізо=ваними5, де навча=тися набага=то ва=жче, але= цікавіше. За=раз бага=то
пла=тних прива=тних6 шкіл, є ліце=ї і гімна=зії. Зазвича=й у шко=лі навча=ються 11
ро=ків, але= мо=жна і 9 ро=ків. По=тім діти мо=жуть навча=тися в ко=леджі, те=хнікумі,
учи=лищі. Після одина=дцяти кла=сів мо=жна вступи=ти до інститу=ту,
університе=ту або= акаде=мії. Це ви=ща шко=ла. Там навча=ються 4-6 ро=ків. Але=
споча=тку тре=ба зда=ти вступні іспити. У ви=щій шко=лі мо=жна навча=тися
стаціона=рно7, мо=жна навча=тися уве=чері, а уде=нь працюва=ти. Є і зао=чна фо=рма
навча=ння8. Ко=жен вибира=є те, що зру=чно.
____________________________
1
випо=внюється 6 ро=ків
- will be 6 years old
2
в початко=вій шко=лі
- at elementary school
3
дванадцятиба=льна систе=ма оцінок - twelve grade system
4
загальноосвітніми
- general education
5
спеціалізо=ваними
- specialized
6
пла=тних прива=тних
- paid private
7
стаціона=рно
- stationary/day time
8
зао=чна фо=рма навча=ння
- correspondence
b) Find a thematic word in each line.
Example: я=блуко, гру=ша, сли=ва – фру=кти
1. матема=тика, чита=ння, малюва=ння, співи –
2. шко=ла, ліце=й, гімна=зія –
3. інститу=т, університе=т, акаде=мія –
4. стаціона=рна, зао=чна, вечірня –
с) Match the words.
українська
сере=дня
пе=рший
нове=
вступні
зао=чна

іспити
життя=
шко=ла
мо=ва
дзво=ник
фо=рма навча=ння

d) Open the parantheses.
ма=ло (предме=ти) –
бага=то (різні предме=ти) –
бага=то (пла=тні прива=тні шко=ли) –
e) Write questions for the following answers.
1. Коли=...
?
1 ве=ресня.
2. Коли=...
?
У 6 ро=ків.
3. Яка=…
?
Дванадцятиба=льна.
4. Скільки...
?
11 ро=ків.
5. Де…
?
В ко=леджі, те=хнікумі, учи=лищі.
6. Куди=…
?
До інститу=ту, університе=ту, акаде=мії.
7. Що…
?
Вступні іспити.
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8. Як…

?

Стаціона=рно, зао=чно.

f) Make up a dialog using the following expressions.
нове= життя=;
тре=ба навча=тися;
ко=жен день;
мо=жна вступи=ти;
бага=то предме=тів;
дома=шнє завда=ння.
*** 41.

a) Read and translate the text.
Лист

Здра=стуй, Сашко=!
Ось уже= півро=ку, як я живу= і працю=ю в
Україні. У ме=не все гара=зд. Мені ду=же
подо=бається моя= робо=та, у=чні і вчителі. Чоти=ри
ра=зи на ти=ждень у ме=не уро=ки в шко=лі. Я
прово=джу уро=ки в сере=дніх та ста=рших кла=сах. В
понеділок і четве=р у ме=не додатко=ві заня=ття1
(факультати=в) в 10-11 кла=сах. Крім англійської
мо=ви, я чита=ю країнозна=вство2, розповіда=ю у=чням
про америка=нську культу=ру і геогра=фію. Після
уро=ків я залиша=юся3 в шко=лі і готу=юся до уро=ків.
Я хо=чу тобі тро=хи розповісти= про шко=лу. Це вели=ка суча=сна
триповерхо=ва шко=ла. Тут є спортза=л, комп'ю=терний клас, лаборато=рії та
бібліоте=ка. У шко=лі навча=ється 1500 (ти=сяча п'ятсо=т) у=чнів. Вони=
займа=ються у дві зміни4. Зра=нку – моло=дші і ста=рші кла=си, після обіду –
п'я=ті-во=сьмі кла=си.
Насту=пного ти=жня у нас в шко=лі бу=де педра=да. Це збо=ри всіх
вчителів шко=ли. На педра=ді вирішують5 різні пробле=ми і плану=ють робо=ту на
майбу=тнє6.
За=раз ми готу=ємося до шкільно=го свя=та. Це свя=то оста=ннього
дзво=ника. По=тім в шко=лі бу=дуть екза=мени. В Україні у=чні 5-11 (п'я=тиходина=дцятих) кла=сів здаю=ть іспити раз у рік, наприкінці7 тра=вня. Я
допомага=ю де=яким8 у=чням з мого= кла=су готува=тися до іспиту з англійської
мо=ви.
Ско=ро бу=дуть канікули, я сподіва=юся, що в ме=не бу=де більше ча=су
написа=ти більш дета=льно9 про се=бе.
З найкра=щими побажа=ннями, Тім.
_____________________________
1
додатко=ві заня=ття
optional classes
2
країнозна=вство
country study
3
залиша=тися
to stay
4
займа=тися у дві зміни
to work in two shifts
5
вирішувати
to discuss
6
на майбу=тнє
for the future
7
наприкінці
at the end
8
де=які
some
9
більш дета=льно
in details
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b) Find correct English variant and match them with Ukrainian ones.
1. За=раз я працю=ю в інститу=ті
a) When my students don't
на факульте=ті інозе=мних
understand new material I stay
мов.
after lessons and give optional
2. Ко=жного дня у ме=не три
classes.
уро=ки в 5-7 (п'я=тих-сьо=мих)
b) Now I am working at the
кла=сах.
Institute in the foreign
3. Вчо=ра, на педра=ді ми
languages department.
вирішували як працюва=ти з
c) Some students don't take
пробле=мними у=чнями.
exams, because they have
4. У нас вели=ка шко=ла, тому=
excellent grades.
всі у=чні займа=ються в одну=
d) I want you to tell me in the
зміну.
details about the meeting.
5. Коли= мої у=чні не розуміють
e) What school holidays do you
нови=й матеріа=л, я
have?
залиша=юся після уро=ків і
f) Yesterday at teachers' staff
прово=джу додатко=ві
meeting we discussed the work
заня=ття.
with troublemakers.
6. Два=дцять п’я=того тра=вня в
g) Every day I have three lessons
на=шій шко=лі бу=де оста=нній
in 5-7th grades.
дзво=ник.
h) Our school is very big, that's
7. Де=які у=чні не здаю=ть іспити,
why all the students study in
тому= що у них га=рні оцінки.
one shift.
8. Сього=дні ми повто=рювали
i) Today we’ve rewieved the
стари=й матеріал і готува=лися
previous material and were
до контро=льної робо=ти.
preparing for the test.
9. Я хо=чу, щоб ви розказа=ли
j) On the 25th of May we will have
мені більш дета=льно про
the last bell ceremony in our
збо=ри.
school.
10. Які свята= є у ва=шій шко=лі?
с) React to the following statements, using such words as:
пра=вда – it's true; непра=вда – it's wrong; не зо=всім – not exactly.
1. Я виклада=ю в :
а) інститу=ті
б) шко=лі
в) університе=ті
г) ліце=ї
д) гімна=зії
2. Я чита=ю:
а) англійську мов=у
б) англійську мо=ву і літерату=ру
в) країнозна=вство
г) істо=рію Аме=рики
д) еколо=гію
3. Я працю=ю:
а) ко=жен день
б) чоти=ри рази= на ти=ждень
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в) оди=н раз на ти=ждень
г) три рази= на ти=ждень
4. Мій український помічни=к:
а) вчи=тель шко=ли
б) дире=ктор шко=ли
в) виклада=ч інститу=ту
г) президе=нт фірми,
*** 42. Very often you come across a lot of announcements at your workplace. Let's

try to translate some of them. You can check your variant with the correct one
at the end of the exercise.
1. Консульта=ція з істо=рії для
пе=ршого ку=рсу гру=пи А
відбу=деться 21.03 в 15.30 в
аудито=рії 205.

2. Студе=нти, які не здали= за=лік з
фоне=тики, не бу=дуть допу=щені до
зда=чі се=сії.

3. Екза=мен з пра=ктики
англійської мо=ви для 3 ку=рсу
гру=пи Б відбу=деться 5 че=рвня о
9:00, аудито=рія 326.

4. Оста=нній те=рмін зда=чі боргів з
літерату=ри Англії і США – 25
гру=дня.

5. Хто знайшо=в німе=цькоукраїнський словни=к, про=шу
поверну=ти його= вла=снику в гру=пу
В, 4 курс. Винагоро=ду гаранту=ю.

6. Сього=дні о 16:00 в 310 аудито=рії
відбу=деться ле=кція "Політи=чна
систе=ма США". Запро=шуються всі
бажа=ючі.

7. Хто загуби=в парасо=льку,
зверта=йтеся в декана=т.

8. Засідання ка=федри відбу=деться
15.02 о 14:00.

1. The consultation on history for
the first-year students, group A
will be on the 21 of March at 15:30
in room 205.

2. Students who didn't pass a
phonetic course won't be allowed to
take exams.

3. The exam on practice for the
third-year student, group В will be
on the fifth of June at 9:00 in room
326.

4. The deadline for passing debts in
English and American literature is the
25th of December.

5. It you found a GermanUkrainian dictionary, please give it
back to its owner, group B, 4th
year of study. Reward offered.

6. Today at 16:00 in room 310 lecture
"Political System in the USA" will
take place. Everybody's welcome.

7. Who lost an umbrella ask at
dean's office.

8. Department faculty and staff
meeting will take place on the 15th of
February at 14:00.

*** 43. Tell about one of the school holidays at the States.
*** 44. Describe the school where you work now.
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ON YOUR OWN. SELF- DIRECTED TASKS

1. Tell your Host Family and friends about Peace Corps and
it’s structure. Ask if they have any questions about it and answer them.
2. Ask the principal of the school where you have internship/work for his/her
permission to introduce Peace Corps, its goals and structure to your colleagues and
prepare a report about it for a general staff meeting.
3. Give an interview to a local newspaper about Peace Corps, its goals, structure and
role in Ukraine and about yourself as a representative of this organization.
4. Tell your Host Family/colleagues about your previous work experience.
5. Interview your colleagues, friends and Host Family on the following questions:
- education
- speciality
- diploma
- work experience
- present occupation
- how the education and experience they had was useful/useless for their present
occupation.
Compare the answers and come up with your personal research data:
- percentage of people with higher education in Ukraine
- percentage of people working according to their educational background
- percentage of people with a rich and various work experience
Share your observations with your friends and tell them about the same things in
America.
6. Tell your coordinator and your principal about your educational background and
work experience, describe how they can be helpful in your work. Share your ideas
and plans about the work you are going to do.
7. Discuss with your coordinator your duties, hours and schedule.
8. Meet your new students. Tell them about Peace Corps, its role in Ukraine, yourself,
your educational and professional background. Tell them how you are going to
work together, discuss each other’s duties and responsibilities

SOME USEFUL TIPS FOR SELF- DIRECTED LEARNING
ЛЕ=КСИКА /VOCABULARY
1. Prepare Flash Cards with the vocabulary from the chapter.
Practice translating the words and phrases from Ukrainian
into English and vice versa. You can arrange a competition
with your friends on who remembers the words and phrases better.
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2. Mix them all up and distribute them into categories:
a)

b)

c)

-

nouns
adjectives
verbs
etc.

- words describing Peace Corps
- words describing educational and professional background
- words describing teaching and learning
- words referring to secondary education (school level)
- words referring to higher education (university level)

3. Scrambled sentences, dialogues and texts.
Having difficulty remembering certain sentences important in describing Peace
Corps or your educational and professional background, you can practice them
through cutting them in parts, mixing the parts up and trying to restore their right
order.
You can also do it in teams as a competition to see who is the fastest to complete
the assignment.
4. Peace Corps
Prepare cards with information about Peace Corps (different aspects on separate
cards). Prepare a separate group of cards with questions about these aspects.
a)
b)
c)
d)
e)

Match the questions with the answers.
Take the cards with answers one by one and try to restore the questions.
Take the question cards one by one and practice answering them.
Put all the questions in a logical order.
Put all the answers in a logical order so that you have a complete
presentation about Peace Corps.
f) Ask your friend/s to be a journalist/s and ask your questions about Peace
Corps.

5. Educational and professional background
After you practiced scrambled sentences on this part of vocabulary, you can do the
activity similar to the previous one.
a) Prepare cards with questions about education and work experience and
cards with your answers to these questions, mix them up.
b) Match the question cards with the answer cards to make up short dialogues.
c) Pick up the answer cards one by one and restore the questions.
d) Pick up the question cards one by one and answer them.
e) Arrange all the questions in a logical order and interview your partner using
them.
f) Ask your partner to interview you using the same questions.
g) Arrange the answer cards in a logical order so that they give a complete idea
about your educational and working experience.
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6. Domino “Professional background”
Prepare domino cards with the words and phrases referring to
professional background, but arrange them on the cards in some logical
order so that they make a complete story, e.g.:

закінчив (ла)

Каліфорнійський
університе=т

за спеціа=льністю

виклада=ч.

У ме=не

сту=пінь
бакала=вра.

Два ро=ки я
працюва=в (ла)

учи=телем
матема=тики.

У ме=не є
до=свід
робо=ти

за=вучем
шко=ли.

В Україні
я бу=ду
працюва=ти

учи=телем
англійської
мо=ви

в
університе=ті

у місті Жито=мир

Я

=
Mix the cards all up, deal several cards for each participant and play them
like you play dominos.
7. Classroom management
You can practice giving commands with a group of friends or language partners.
a) Obedient students.
One student gives commands, others perform them, e.g.:
Пишіть!
Не пишіть!
Відкри=йте кни=гу!
Розмовля=йте!
Не розмовля=йте!
b) Disobedient students.
One student gives commands, others act oppositely, e.g.:
Не розмовля=йте! (They talk)
Не пишіть! (They write)
Пишіть! (They stop writing)
Відкри=йте кни=гу! (They close the booк)
8. Find an article about education in a newspaper or a magazine. Read and translate it.
Share the information with your Host Family or friends.
9. Write a crammed story with the vocabulary from the chapter.
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СПІЛКУВА=ННЯ /COMMUNICATION
1. Ideal teacher
Each participant writes features of an ideal teacher on separate stickers. Then they
stick them to the chart and make up sentences according to the model.

ІДЕА=ЛЬНИЙ УЧИ=ТЕЛЬ
Я ду=маю, що ідеа=льний учи=тель (не) пови=нен бу=ти......
На робо=ті я хо=чу бу=ти...
Then arrange a discussion using the sentences:
 Я хо=чу бу=ти учи=телем, тому= що...
 Я хо=чу бу=ти доброво=льцем Ко=рпусу Ми=ру, тому= що...
2. Role-plays
Preparing and performing the following role-plays will help you get prepared for
similar situations in real life.
 You attend a staff meeting at your new work place for the first time. Your new
colleagues want to get to know you. Tell them about yourself.
 A delegation from a different city came to your school/university. Introduce
yourself and your school/university.
 There is a new head of educational department in your town. He/she comes to
your school/university and wants to get acquainted with all the staff. Tell
her/him about yourself, your job experience and your project.
 You want to start a secondary project and are about to have an interview with
people interested in your ideas. Be sure to tell them a little about yourself and
introduce your project in the best possible way, trying to impress them.
 The group is divided into educators and journalists. The journalists ask
questions about the educational situation in their region and plans for its
improvement and development, e.g.:
 Які пробле=ми існу=ють в систе=мі освіти у ва=шому місті?
 Що мо=жна зроби=ти для ви=рішення цих пробле=м?
The educationalists come up with the answers.
3. Presentation
Learn a scheme for a presentation, e.g.:
1. Шано=вні коле=ги і го=сті! Дя=кую, що прийшли=. Мене= зва=ти... Я з
Аме=рики, штат... Я доброво=лець Ко=рпусу Ми=ру. За=раз я
виклада=ч англійської мо=ви в шко=лі но=мер 2. (2 хв.)
2. Сього=дні я розповім вам про...
Це актуа=льна те=ма, тому= що... (2-3 хв.)
3. Це вам ціка=во? Що ви про це ду=маєте?
Таки=м чи=ном... (5 хв.)
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4. Які у вас є пита=нняз цієї те=ми?
Чи була= ця інформа=ція кори=сною? (5 хв.)
5. Дя=кую.
Якщо= бу=дуть запита=ння, ви мо=жете знайти= мене=...
Мій робо=чий телефо=н...
До поба=чення. (2 хв.)
Add your own information, choose a topic to present and practice giving
presentations within your group.
4. Cross-Cultural Discussions
You can discuss the following questions with your Host Family, colleagues and
friends.
 How important is education nowadays?
 The problems education experiences in Ukraine/America?
 Ways to solve these problems.
5. Write an essay «Вік живи= – вік учи=сь» (Live and learn)
6. Describe in your diary different educational establishments there are in your
town or those that you visit. Describe the educational and professional
background of people you meet and work with.

НАСОЛО=ДЖУЙСЯ!/ENJOY IT!
Ідіо=ми / Idioms
Idiom

Translation

Your
interpretation

Its meaning

English
equivalent

Вік живи= - вік
учи=сь

Live for a century
and learn for a
century
Вчи=тися
It is never late to
ніко=ли не пізно study
Бага=то бу=деш
If you know a lot –
зна=ти – ско=ро
you will get old
постарієш.
very soon
Не вчи= ри=бу
Don’t teach a fish
пла=вати.
to swim
Свого= ро=зуму
You can’t put your
не вста=виш
brains into
somebody’s head
Я=йця ку=рку не Eggs don’t teach
вчать.
the hen.
Життєвий
Life experience is
до=свід– осно=ва the base for
му=дрості.
wisdom.
Він на цьо=му
He ate a dog in it.
соба=ку з’їв.
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Де бага=то
слів, там ма=ло
справ.
Сло=во –
срібло,
мовча=ння–
зо=лото.
На помилка=х
вча=ться.
Не
помиля=ється
той, хто нічо=го
не ро=бить.
Ду=рні вча=ться
на своїх
помилка=х, а
розу=мні на
чужи=х.

Where there are
many words, there
is little work.
A word is silver,
silence is gold.
You learn on
mistakes.
He does not make
mistakes, who does
not do anything.
Fools learn on their
own mistakes, but
clever people learn
on someone else’s.

Жа=рти / Jokes
1. Вчи=тель: Як ти міг оди=н зроби=ти стільки помило=к?
У=чень: Я не оди=н. Мені та=то допоміг.
2. Виклада=ч: Сподіва=юсь, я не поба=чу, що ви спи=суєте?
Студе=нт: Я те=ж на це сподіва=юся.
3. Студе=нт здава=в екзаме=н профе=сору. Вісім разів прихо=див до екзамена=тора і не
міг відповісти= на запита=ння. Дев’я=того ра=зу студе=нт знайшо=в профе=сора вдо=ма.
Профе=сор був невдово=лений, але= поча=в екзаменува=ти.
Студе=нт відповіда=в пога=но, як і раніше.
- Дава=йте ва=шу заліко=ву кни=жку, – сказа=в профе=сор.
- Ви=тримав?! – ра=дісно закрича=в студе=нт.
- Так, ви ви=тримали, але= я не ви=тримав, – сказа=в профе=сор.
4. Виклада=ч: Які зу=би у нас з’явля=ються оста=нніми?
Студе=нт: Вставні.
5. Вчи=тель: Як до=вго живу=ть ми=ші?
У=чень: Це зале=жить від котів.
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Вірш / Poem
«Портфе=ль»
Ну=мо, гля=немо, що в ньо=му,
По=ки йде завзя=та гра,
Бо ж портфе=ль – усім відо=мо –
Є обли=ччям школяра=!
Ось – книжки=. Та що це з ни=ми?!
Чом вони= у пля=мах си=ніх,
Пошмато=вані, брудні?
Стра=шно гля=нути на них!
Подивіться на сторінку –
Не сторінка, а карти=нка,
Помальо=вана така=!
А обкла=динки – ну й го=ре –
Ніби побува=ли вчо=ра
В людоже=рових рука=х!
Тільки підпису нема=...
Ні, ось ни=жче: «Я, Юрко= Хома=!...»
Ось – яки=йсь папір в лінійку,
А на нім – товсте=нна двійка.
Що ж воно=? Проба=чить про=шу!
Виявля=ється, це – зо=шит.
Але= ди=вний він таки=й,
Мов іде у ньо=му бій!
Бу=ква з бу=квою зчепи=лись –
Аж гуде= навкру=г земля=:
І штовха=ються щоси=ли,
І вила=зять на поля=!
В – вола=, Г – горла=,
Л – на дві ноги= кульга=,
О – як бу=блик, П – як пи=лка!..
Що не сло=во – то поми=лка,
А бува=є на=віть дві!
Аж гуде= у голові...
Ось, напри=клад, прочита=йте:
«Машеністом ро=беть та=то ...»
Ні, Чита=ть – не ва=рто більше!
А=дже да=лі – бу=де гірше...
Ось – щоде=нник. Що за ди=во?
Та невже= Хоми= Юрка=?
І впізна=ти неможли=во –
Чистота= у нім така=.
Розгорта=ємо сторінку.
Гля=ньте: чи=ста, мов сльоза=.
Де поділися оцінки?
Їх, напе=вно, кіт злиза=в...
Ну, звича=йно! Придивіться:
О=нде – слід від одини=ці,
Ни=жче – двійку сте=рто впра=вно...
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Ну, наре=шті я узна=в,
Чому= чи=стим і оха=йним
У Хоми= щоде=нник став!...
Ось – дрібніші ре=чі да=лі:
Ру=чка й гу=мка у пена=лі,
Два обде=ртих олівці,
Та чоти=ри камінці.
А навіщо камінці?
Щоб ганя=ти горобців
Чи жбурля=ти ни=шком-ти=шком
У яку=сь бездо=мну кішку.
Ну а це... Невже= – шкарпе=тка?!
Так, звича=йно, це – вона=!
А чому= вона= в портфе=лі –
Та Юрко= і сам не зна ...
Ось яки=й портфе=ль незви=чний
У знайо=мого мого=.
Отаке= його= обли=ччя –
І не ба=чити б його=!
Що ж, гада=ю, всім вам я=сно,
Інших слів тепе=р нема=:
Нечепу=ра та леда=що –
Ось він хто, Юрко= Хома=.

Пісня / Song
«Вчи=телько моя=»
Со=нечко встає=, і в росі трава=,
Біля шко=ли в нас зацвіта=ють квіти,
Вчи=телько моя, зо=ре світова=,
Де тебе= чека=ти,
Де тебе= знайти=?
На столі лежа=ть зо=шитки малі,
І робо=ти час проганя=є вто=му.
І летя=ть-летя=ть в не=бі журавлі,
І дзвени=ть дзвіно=к
Хло=пчику мало=му.
Скільки підросло= й полетіло нас
В молодій весні, в колоси=стім полі,
А у тебе знов та ж доріжка в клас,
Той же я=вір наш
Під вікно=м у шко=лі.
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Двох синів твоїх узяли= фронти=,
Бо на рідний край впа=ла чо=рна зли=ва.
В партиза=нську ніч посивіла ти,
Як в тяжки=й Моро=з
Непожа=та ни=ва.
Знов щебе=че юнь і цвіте= трава=,
Пізнаю= тебе= в по=статі несхи=лій,
Вчи=телько моя=, зо=ре світова=,
Ра=днице моя=
На Вкраїні ми=лі

Повір’я / Superstitions

They say, that…


before exams or important tests students don’t wash their hair, don’t have
their hair or nails cut in order not to forget what they know

 the night before exams or important tests students often sleep with their
books and notes under the pillow for the information to settle down in their
heads
 many students draw an exam card with the left hand hoping to get an easy one
or the one they can report on excellently
 many students believe that exam card by number 13 is not a lucky one
 you may happen to observe an interesting tradition among students. At
midnight before the exam morning a student goes out on the balcony or
outside, opens his/her credit book and yells: «Ша=ра, прийди=!» (Luck, (slang)
come!) three times. After that the student closes the credit book and should
not open it until the examiner opens it himself/herself. This procedure is
believed to bring luck for the exam even for those who didn’t prepare for it at
all.
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Keys to the Exercises

* 1. 1. ко=ледж;
2. інститу=т;
3. університе=т;
4. ліце=й;
5. дитсадо=к;
6. акаде=мія;
7. освіта.
* 3. факульте=т, клас, гру=па, кабіне=т, аудито=рія, курс, декана=т, їда=льня,
спортза=л.
** 4. навча=льний рік;
дома=шнє завда=ння;
ба=тьківські збо=ри;
контро=льна робо=та;
випускни=й екза=мен;
пе=рша зміна.
** 5.

запита=ння – відповідь;
оцінка – бал;
заліко=ва кни=жка – щоде=нник;
кре=йда – до=шка;
навча=льна програ=ма – навча=льний план.

***6.

дзво=ник; канікули; па=ра; пере=рва; семе=стр; репети=торство.

*** 7. a) посо=льство;
b) констру=ктор;
c) ремо=нт;

d) обмінний пу=нкт;
e) парасо=лька;
f) гамане=ць.

* 9. 1. вивча=ю;
2. закінчив;
3. виклада=ю;
4. відповіда=ють;
5. спи=сувати.
** 10. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

I work in the senior grade.
The teacher’s staff meeting will be tomorrow at 10:00 p.m.
There will be holidays in the week.
Our form is writing the written test on English now.
Teacher’s Day is my favourite holiday.
I go to the teacher’s room during the break.
My friend teaches at the technical school.
The “Last bell” holiday will be on the 30th of May.
The director of the school will congratulate pupils and parents on this
holiday.
10. We will receive our diplomas at the prom.
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* 14.

a) 1. Яки=й у вас ро=зклад?
2. Коли= почина=ється уро=к?
3. Скільки у вас уро=ків у понеділок?
4. У яку= зміну ви працю=єте?
5. У яки=х кла=сах ви працю=єте?
b) 1. Яки=й у вас до=свід?
2. Яки=й у вас дипло=м?
3. Що ви закінчили?
4. Яка= ва=ша спеціа=льність?
5. Які ва=ші пла=ни на майбу=тнє?

* 17.

*** 20.

*** 24.

1. False
2. True
3. False
4. True
5. False
b) 1. є;
2. г;
3. а;
4. е;

5. б;
6. в;
7. ж;
8. д.

1. закінчення;
2. пізна=ти;
3. наго=да;
4. хвилю=юся;

* 26.

с) 1. True
2. False
3. False
4. False
5. False
6. True
7. False
8. False
9. False

* 36.

b) приїхати;
вчи=ти;
розмовля=ти;
працюва=ти;
слу=хати;
писа=ти;

*37.

1. ви працю=єте
2. на ти=ждень ви працю=єте
3. ви ро=бите
4. ви ро=бите
5. ідуть в їда=льню і обідають
6. зустріча=ються
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* 38.

*** 40.

1. почина=ється;
2. зустріча=ються;
3. запо=внюють;
4. прово=дить;
5. перевіря=ти;
6. виклада=є.
b) 1. предме=т; 2. сере=дня шко=ла; 3. ви=ща шко=ла; 4. фо=рма навча=ння;
c) українська мо=ва;
сере=дня шко=ла;
пе=рший дзво=ник;
нове= життя=;
вступні іспити;
зао=чна фо=рма навча=ння;
d) ма=ло предме=тів;
бага=то різних предме=тів;
бага=то пла=тних прива=тних шкіл;
е) 1. Коли= День Знань?
2. Коли= діти іду=ть в пе=рший клас?
3. Яка= в Україні систе=ма оцінювання?
4. Скільки ро=ків зазвич++ай навча=ються у шко=лі?
5. Де мо=жуть навча=тися діти потім?
6. Куди= мо=жна вступи=ти після 11 кла=су?
7. Що тре=ба зда=ти споча=тку?
8. Як мо=жна навча=тися у ви=щій шко=лі?

*** 41.

b) 1. b;
2. g;
3. f;
4. h;
5. a;

6. j;
7. c;
8. i;
9. d;
10. e.
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Grammar Index

Accusative case :
 Adjectives P I, p. 111
 Nouns P I, p. 99-101, 178
 Personal Pronouns P I, p. 24-25
Adjectives:
 Accusative case P I, p. 111
 Genitive case P I, p. 111

 Nominative case P I, p. 109, 111
 Degrees of comparison of adjectives P I, p. 112-114
Adverbs:


Adverbs and adverbial phrases of time P I, p. 172, 173, 174, 175, 176; P II, p. 86, 166, 167

 Adverbs, modifying other adverbs P III, p. 83, 92
 Adverbs of physical and emotional condition P I, p. 185; P III, p. 8, 91, 145
 Adverbs of place and direction P II, p. 95
 Degrees of comparison of adverbs P III, p. 145-146, 147
 Negative Adverbs P II, p. 241-242
Adverbial clauses :
 cause P II, p. 169.3
 condition P I, p. 188
 place P II, p. 103
 purpose P II, p. 34-35
 time P I, p. 187
Aspects of Verbs P II, p. 165, 167
Attributive clauses P II, p. 243-244
Cardinal Numerals P I, p. 26, 29
Cases of Nouns P I, p. 94
Collective Numerals P I, p. 27
Complex sentences P III, p. 148 with:
 Adverbial clauses of cause P II, p. 169.3
 Adverbial clauses of condition P I, p. 188
 Adverbial clauses of place P II, p. 103
 Adverbial clauses of purpose P II, p. 34-35
 Adverbial clauses of time P I, p. 187
 Attributive clauses P II, p. 243-244
 Conjunction «чим – тим» P III, p. 148
Conjugation of Verbs P I, p. 34-38, 98
Conditional Mood of Verbs P I, p. 101
Dative case :
 Nouns P II, p. 156-157
 Personal Pronouns P I, p. 28, 38; P II, p. 158
Degrees of comparison :
 Adjectives P I, p. 112-114
 Adverbs P III, p. 145-146, 147
Demonstrative Pronouns P III, p. 36-37
Future Tense of Verb P I, p. 174; P II, p. 83, 100-101, 166
Gender of Nouns P I, p. 30
Genitive case :
 Adjectives P I, p. 111
 Nouns P I, p. 33, 102-103, 104-106; P II, p. 24, 93, 159-160, 162
 Personal Pronouns P I, p. 28; P II, p. 161
Imperative Mood of Verb P I, p. 115; P II, p. 32; P III, p. 32
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Imperfective Verbs P II, p. 165, 166
Impersonal Verbs P III, p. 92-93
Indeclinable words P I, p. 108; P II, p. 91, 96
Instrumental case:
 Nouns P I, p. 39-40, 107; P II, p. 27, 95, 97, 162, 232; P III, p. 147
 Personal Pronouns P II, p. 97
Interrogative Particles P I, p. 41
Locative case of Nouns P I, p. 181; P II, p. 22-24, 88, 91, 93, 232, 233-234, 235
Modal Verb «могти» (can, be able to) P III, p. 86-87
Modal words:
 «можна», «не можна» (to be allowed to, may) P II, p. 33; P III, p. 87, 89
 «повинен» (have to, must) P III, p. 89-90
 «треба», «потрібно» (need, should) P II, p. 33; P III, p. 33-34, 35
Mood of the Verb:
 conditional P I, p. 101
 imperative P I, p. 115; P II, p. 32
Negative Pronouns P II, p. 241-242
Nominative case :
 Adjectives P I, p. 109, 111
 Nouns P I, p. 30, 94-95, 97, 98
 Personal Pronouns P I, p. 23
 Possessive Pronouns P I, p. 31
Noun:
 Cases P I, p. 94
 Accusative case P I, p. 99-101, 178; P III, p. 147
 Dative case P II, p. 156-157
 Genitive case P I, p. 33, 102-103, 104-406; P II, p. 24, 93, 159-160, 162
 Instrumental case P I, p. 39-40, 107; P II, p. 27, 96-97, 162, 232; P III, p. 147
 Locative case P I, p. 181; P II, p. 22-24, 88, 91, 93, 232, 233-234, 35
 Nominative case P I, p. 30, 94-95, 96, 97, 98
 Gender of Nouns P I, p. 30
 Number of Nouns P I, p. 94-95, 96, 97; P II, p. 93
Number of Nouns P I, p. 94-95, 96, 97; P II, p. 93
Numerals:
 Cardinal Numerals P I, p. 26, 29
 Collective Numerals P I, p. 27
 Ordinal Numerals:
- Genitive case of Ordinal Numerals P I, p. 166, 182, 184
- Locative case of Ordinal Numerals P I, p. 167, 184
- Nominative case of Ordinal Numerals P I, p. 164, 165, 181, 184

Ordinal Numerals:
 Genitive case of Ordinal Numerals P I, p. 166, 182, 184
 Locative case of Ordinal Numerals P I, p. 167, 184
 Nominative case of Ordinal Numerals P I, p. 164, 165, 181, 184
Past Tense of Verb P I, p.170, 172, 190; P II, p. 83, 100
Perfective Verbs P II, p. 165, 166, 169.2-169.3
Personal Pronouns: Cases:
 Accusative case P I, p. 24-25
 Dative case P I, p. 28, 38; P II, p. 158
 Genitive case P I, p. 28; P II, p. 161
 Instrumental case P II, p. 97
 Nominative case P I, p. 23
Plural of Nouns:
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 Dative case P II, p. 157
 Genitive case P II, p. 160
 Instrumental P II, p. 97
 Locative case P II, p. 93
 Nominative case P I, p. 94, 97
Possessive Pronouns P I, p. 31; P II, p. 32
Prepositions P II, p. 29, 94
 Prepositions of location/direction P II, p. 89, 235, 239
 Prepositions of temporal relations P I, p. 177
Present Tense of Verb P I, p. 34-38, 98, 190; P II, p. 26, 82, 83, 84, 85
Pronoun:
 Demonstrative Pronouns P I, p. 22; P III, p. 36-37
 Determinative Pronoun P II, p. 29
 Interrogative Pronouns P II, p. 22
 Negative Pronouns P II, p. 241-242
 Personal Pronouns: Cases:
- Accusative case P I, p. 24-25
- Dative case P I, p. 28, 38; P II, p. 158
- Genitive case P I, p. 28; P II, p. 161
- Instrumental case P II, p. 97
- Nominative case P I, p. 23

 Possessive Pronouns P I, p. 31; P II, p. 32
 Relative Pronouns P I, p. 111
 Reflexive Pronoun «себе» P II, p. 31; P III, p. 82
Question words P I, p. 23, 39, 41, 187; P II, p. 22, 94, 161
Reflexive Pronoun «себе» P II, p. 31; P III, p. 82
Reflexive Verbs P I, p. 39
Relative Pronouns P I, p. 111
Singular of Nouns P I, p. 94-95, 96
Tense of Verbs:
 Future Tense P I, p. 174; P II, p. 83, 100-101, 166
 Past Tense P I, p.170, 172, 190; P II, p. 83, 100-101
 Present Tense P I, p. 34-38, 98, 190; P II, p. 26, 82, 83, 84, 85
Verb:
 Aspects of Verbs P II, p. 165, 167
 Be P I, p. 172, 175; P II, p. 236
 Conjugation of Verbs P I, p. 34-38, 98
 Conditional Mood of Verbs P I, p. 101
 Future Tense P I, p. 174; P II, p. 83, 100-101, 166
 Imperative Mood of Verb P I, p. 115; P II, p. 32; P III, p. 32
 Imperfective Verbs P II, p. 165, 166
 Impersonal Verbs P III, p. 92-93
 Modal Verb «могти» (can, be able to) P III, p. 86-87










Modal word «можна», «неможна» (to be allowed to, may) P II, p. 33; P III, p. 87, 89

Modal word «повинен» (have to, must) P III, p. 89-90
Modal word «треба», «потрібно» (need, should) P II, p. 33; P III, p. 33-34, 35
Motion verbs P II, p. 82-85, 98-101, 237-238, 240
Past Tense P I, p.170, 172, 190; P II, p. 83, 100-101
Perfective verbs P II, p. 165, 166, 169.2-169.3
Present Tense P I, p. 34-38, 98, 190; P II, p. 26, 82, 83, 84, 85
Reflexive verbs P I, p. 39, 189-190, 191

