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ПЕРЕДМОВА 
 

 

 

Навчальний посібник «Українська мова як іноземна. Підготовка до тесту. Тренувальні 

завдання. Середній рівень» адресований дорослим, які вивчають українську мову для 

повсякденного спілкування, і тим, які опановують чи вже опанували середній рівень (В1-

В2) володіння українською мовою як іноземною. Ця книга містить різні види завдань в 

тестовій формі (множинний вибір, альтернативний вибір, упорядкування, формат 

«правильно – неправильно», вільна конструкція відповіді тощо), які можуть бути 

використані для перевірки сформованості основних компетенцій – від мовної до 

комунікативної та соціокультурної. 

У посібнику подано 20 розділів з різноманітних тем повсякденного спілкування 

відповідного рівня складності переважно на основі матеріалів електронних видань 

сучасної української преси. 

Кожний з розділів посібника має чітку структуру, яка відповідає основним вимогам 

підготовки до тестового іспиту для визначення за загальними критеріями рівня володіння 

іноземною мовою згідно із загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти
11

, та 

пропонує на вибір тренувальні завдання з основних видів письмової та усної мовленнєвої 

діяльності: читання, аудіювання, лексики та граматики, письма, говоріння (діалогічне та 

монологічне мовлення). Завдання на аудіювання слід виконувати одночасно з 

фонограмою аудіозапису на компакт-диску, який додано до посібника. 

Для перевірки правильності виконання завдань в кінці книги запропоновано ключі-

відповіді. 

Навчальний посібник стане у нагоді викладачам, студентам та слухачам курсів для 

удосконалення вже набутих знань з української мови,його можна використовувати для 

підготовки до іспиту на визначення рівня володіння мовою, для окремих форм контролю 

з основних видів мовленнєвої діяльності під час навчання, як додатковий матеріал при 

вивченні окремих розмовних тем соціально-побутової та соціально-культурної 

спрямованості, а також для самостійної роботи всім тим, хто хоче швидше оволодіти 

українською як іноземною чи нерідною, та більше дізнатися про Україну та українців. 

 

Автори висловлюють щиру подяку 

Катерині Сільман за допомогу у створенні 

аудіозапису текстів до навчального посібника. 

 

 

  

                                                           
1 "Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання". Рада з 

питань співпраці в галузі культури. Комітет з освіти. Відділ сучасних мов, Страсбург. Науковий 

редактор українського видання доктор пед. наук, проф. С. Ю. Ніколаєва. – Київ : Ленвіт, 2003. –  

273 с. ISBN 966-7043-67-3 
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ЧИТАННЯ 
 

Читання. Частина 1 
 

Прочитайте спочатку уважно текст. 

Потім виберіть правильний варіант відповіді та відзначте його. 

 

Україна як Європа в мініатюрі 

 

З німецьким істориком Карлом Шльоґелем ми вперше зустрілися на Київському 

бієнале 2015-го року: він читав лекцію "Україна та європейський модернізм", а в студії 

"Громадського" ми говорили про Європу, Україну та Росію у ХХ столітті та сьогодні. У 

спілкуванні з ним відчуваєш прагнення зрозуміти, почути нове, відчути нашу країну. 

На "Книжковий арсенал" цього року історик приїхав з книжкою про Україну: 

"Український виклик. Відкриття європейської країни". Її український і російський 

переклади вийшли вже у київському видавництві "Дух і літера". 

Україна для Карла Шльоґеля – і справді країна унікальна. На "Арсеналі" нам вдалося 

поговорити з ним на кілька простих і базових тем І ось, що він, зокрема, розповів: 

 Україна – це величезна країна, найбільша країна за територією у Європі, із понад 

40-мільйонним населенням, великою історією і культурою, яка вражає. 

 Україна і справді є Європою в мініатюрі. Це одна з небагатьох країн, які втілюють 

у собі чималу кількість різних культурних шарів. І це унікальна річ – навіть порівняно з 

такими країнами як Швейцарія, Іспанія чи Бельгія. 

 На території сучасної України можна знайти абсолютно різні культурні та 

природні ландшафти. Ліс, чорнозем, степ, морське узбережжя – це все створює 

надзвичайне розмаїття. 

 Тут можна також знайти культурні ландшафти різних імперських утворень – 

Київської Русі, Великого князівства Литовського, польської Речі Посполитої, 

Габсбурзької імперії, Російської імперії. 

 Надзвичайно багато тут і різних релігійних спільнот. У цьому сенсі українська 

ситуація унікальна – в Україні ми бачимо різні напрямки церковного життя, бачимо дуже 

плюралістичний світ. 

 Також актуальною є мова. Важливим є те, що люди розуміють один одного, попри 

мовні відмінності. Це дивовижно. Це розмаїття складно осягнути й зрозуміти. 

Наприклад, те, що трансляція футбольного матчу в Україні може відбуватися двома 

мовами, це дуже незвично. 

 Попри всі складнощі і всі трагічні події, з якими Україна сьогодні зіштовхується, 

тут продовжується повноцінне життя. 
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Виберіть правильний варіант відповіді та відзначте його. 

 

 

1. Німецький історик Карл Шльоґель 

 

а) вже бував в Україні і добре знає нашу країну; 

б) вже бував в Україні і щоразу намагається відкрити для себе нове в нашій країні; 

в) вже бував в Україні, добре її знає, але щоразу намагається відкрити для себе нове в 

нашій країні. 

 

 

2. Карл Шльоґель двічі дає інтерв’ю 

 

а) журналістам "Громадського"; 

б) журналістам "Громадського" та "Книжкового арсеналу"; 

в) журналістам "Громадського" та бієнале "Книжкового арсеналу". 

 

 

3. На думку німецького історика, Україна – це 

 

а) унікальна країна розмаїття, де намагаються змішати винятки і правила; 

б) унікальна країна розмаїття, де намагаються зі змішування зробити виняток із правил; 

в) країна розмаїття, де змішування є правилом, а не винятком. 

 

 

4. Україна для Карла Шльоґеля – "Європа в мініатюрі" тому, що це місце зустрічі 

 

а) різних культур, мов, цивілізацій, європейських ландшафтів та кліматів; 

б) різних культур, мов, цивілізацій, релігійних конфесій та різних природних явищ; 

в) різних культур, мов, цивілізацій, релігійних конфесій, ландшафтів та кліматів. 

 

 

5. Мовні відмінності в Україні важко зрозуміти, тому що вони 

 

а) дивовижні і зумовлюють всі складнощі і трагічні події в країні сьогодні; 

б) дивовижні і вражають незвичайними можливостями, які вони пропонують; 

в) дивовижні і недостатньо сприяють можливостям, які вони пропонують. 
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Читання. Частина 2 
 

Прочитайте спочатку 10 заголовків до текстів (а–з). 

Потім ознайомтеся з 5 текстами. 

З’ясуйте, який із заголовків найкраще відповідає кожному тексту та впишіть 

відповідну літеру (а–з) зліва від номера тексту (6–10). 

 

a) Важливе з нашої історії. 

 

б) Найцікавіша вулиця міста. 

 

в) Висока писемна культура. 

 

г) Співробітництво. 

 

ґ) Шедевр джазової музики. 

 

д) Центральна вулиця столиці. 

 

е) Техніка майбутнього. 

 

є) Факти. Факти. Факти. 

 

ж) Фольклор і джаз. 

 

з) Найбагатша країна. 
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____6. Усі доленосні події для України у всі часи відбувалися в епіцентрі головної 

столичної вулиці, оспіваної поетами багатьох поколінь. Можливо, багатьох здивує той 

факт, що Хрещатик, центральна вулиця Києва, не така вже й велика, як може здатися. 

Хрещатик є найкоротшою центральною вулицею серед усіх столиць світу, але в той  

же час вона одна з найширших. Починається від Європейської площі, проходить  

через Майдан Незалежності, і закінчується Бессарабською площею. Її довжина всього 

1225 метрів. 

 

___7. У Київській Русі грамотними людьми, книжниками були не лише духовні особи, а 

й представники світської еліти. Книжна мудрість цінувалася в князівському середовищі. 

Це простежується, зокрема, в діяльності Ярослава Мудрого. Очевидно, і він сам, і його 

діти володіли грамотою. Відомо, що донька князя Анна Ярославівна, яка стала 

королевою Франції, вміла писати, на відміну від свого чоловіка Генріха I. І в цьому плані 

приклад Анни Ярославівни є свідченням високої писемної культури Київської Русі. 

 

____8. Україна – найбільша країна Європи, що займає 0,41 % світової території суші, в 

якій мешкає 0,85 % населення планети та, яка приносить 0,20 % світового валового 

національного продукту. На її території зосереджена чверть всіх запасів чорнозему на 

Землі. Країна, яка входить до трійки найбільших постачальників ячменю, є одним з 

найпотужніших виробників зерна та разом із Францією, Німеччиною та США є одним з 

найбільших виробників цукрового буряка. Вона входить до сімки найпотужніших у світі 

виробників рослинної олії, свинини, цукру та картоплі. 

 

____9. На дніпропетровському заводі Південмаш виробляють екологічно найчистіші 

ракетоносії у світі – "Зеніт-3SL". Завдяки цьому Україна є співвласником проекту 

"Морський старт" (разом з США, Росією та Норвегією). Суть проекту полягає в запуску 

комерційних вантажів на орбіту з плавучого космодрому на екваторі. Наприклад,, всі 

пуски "Зеніт-3SL" були виконані з плавучої платформи "Ocean Odyssey" в рамках 

проекту "Морський старт". Решта її модифікацій запускалися з космодрому Байконур. 

 

____10. Українські народні пісні спонукали багатьох композиторів до написання світових 

музичних шедеврів. В основі композиції "Summertime" – арії, яку написав Джордж 

Гершвін у 1935 р. для опери "Поргі та Бесс", однієї з найвідоміших пісень у світі – 

лежить українська колискова "Ой, ходить сон коло вікон". Цю композицію Гершвін 

почув у Нью-Йорку у виконанні Українського національного хору під керівництвом 

Олександра Кошица. Почув – і написав одне з найгеніальніших і найвідоміших джазових 

творінь. Найпопулярнішими з виконавцями "Summertime" були Луї Армстронг, Елла 

Фіцджеральд, а також Чарлі Паркер. 
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АУДІЮВАННЯ 
 

Аудіювання. Частина 1 
 

Ви прослухаєте п’ять коротких рекламних оголошень (а–ґ). 

Спочатку прочитайте речення 11–15. 

Потім прослухайте тексти. 

У дужках напишіть літеру тексту, яка відповідає ситуації 11–15. 

Кожне рекламне оголошення Ви прослухаєте один раз. 

 

11. (   ) Ви навчаєтеся на історичному факультеті. Який захід Вас може зацікавити? 

 

12. (   ) На вихідних очікують чудову весняну сонячну погоду. Куди можна піти з дітьми 

розважитися? 

 

13. (   ) Ви отримали запрошення від міської ради на офіційний урочистий захід. 

 

14. (  ) Програма музейних заходів у ці дні така насичена, що Ви ніяк не можете вирі-

шити, куди піти, щоб не пропустити найцікавіше. 

 

15. (   ) Ви – штатний кореспондент і висвітлюєте регіональні новини у міській газеті. 

 

  



Українська мова як іноземна: Підготовка до тесту. 

Тренувальні завдання. Середній рівень 

 

11 

 

 

Аудіювання. Частина 2 
 

Ви прослухаєте текст. Спочатку прочитайте речення 16–20. 

Потім прослухайте текст і виберіть з трьох відповідей (а, б, в) ту, якa найточніше 

передає зміст тексту. 

Текст Ви прослухаєте двічі. 

 

 

16. Жовто-блакитний український прапор – негласний свідок та символ 

 

а) воєнних дій, різних акцій та тріумфальних п’єдесталів; 

б) громадських протистоянь, великого успіху та визначних досягнень; 

в) воєнних дій, тріумфальних п’єдесталів та визначних перемог. 

 

 

17. У День проголошення незалежності України десятки тисяч людей перед 

парламентом скандували: 

 

а) "Незалежність!" та "Внести прапор!"; 

б) "Незалежність!" та "Винести прапор!"; 

в) "Незалежність!" та "Підняти прапор!". 

 

 

18. 7 прапорів і пам’ятні дати, які змінили хід становлення сучасної України – це: 

 

а) акції протесту, культурні та спортивні події, надія на перемогу, участь у науково-

технічному прогресі; 

б) політичні, культурні та спортивні події, надія на перемогу, участь у науково-

технічному прогресі; 

в) воєнні дії, події культурного та спортивного життя, надія на перемогу, досягнення 

науково-технічного прогресу. 

 

 

19. Жовто-блакитний прапор був на плечах у переможниці Євробачення: 

 

а) Руслани і Джамали; 

б) Руслани; 

в) Джамали. 

 

 

20. На війні український прапор став для військових 

 

а) символом непоборності, оберегом і особливим знаком; 

б) символом непоборності, натхненням і особливим знаком; 

в) символом непоборності, оберегом і натхненням. 
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ЛЕКСИКА. ГРАМАТИКА 
 

Мовні елементи. Частина 1 
 

Прочитайте текст і з’ясуйте, яке зі слів (а, б, в) пропущено в пунктах 21–30. 

Виберіть правильний варіант відповіді та відзначте його. 

 

Українська природа має чим здивувати 

 

У пошуках пустелі варто вирушати у Херсонську область. Царство піску Олешківські 

піски ...21... поруч із легендарним заповідником "Асканія Нова". Розміри вражають – із 

заходу на схід пустеля простягається на 150 кілометрів, що робить її ...22... з найбільших 

у Європі. Із Сахарою, звісно, не порівняєш, але тут теж можна зустріти гігантські 

бархани, ...23... до 40 метрів. Для сміливців проклали туристичний маршрут, хоча літо – 

не найкраща пора для цього. Пісок нагрівається до нестерпних 70 ...24..., та й піщана буря 

не найприємніше, що може трапитись. А виникла пустеля завдяки ...25.... У засновника 

"Асканії Нової" їх було близько ...26... . Вони не тільки виїдали траву, а ще й розбивали 

своїми копитами верхній шар ґрунту. До всього, у ...27... тут базувався військовий 

полігон для авіації – льотчики вчилися скидати сюди бомби. Додати вітер – от і рецепт 

створення пустелі. 

Єдиний в Україні вулкан є на Івано-Франківщині – Грязьовий вулкан. Лави тут нема, 

але з міні-кратерів удень і вночі ...28... грязі. Прокинувся наш вулкан лише 1977 року 

після землетрусу в Румунії. Це місце славиться не лише вулканом, але й мамонтом, якого 

тут знайшли на ...29... минулого століття. 

І нарешті ще одне диво природи – найбільший у Європі каньйон, наймальовничіші 

250 кілометрів. Дністровський каньйон починається у Івано-Франківській області, де 

геологи знаходять навіть породи Юрського періоду. ...30... схили каньйону затримують 

сонячне тепло, через що влітку тут майже не буває дощів, а навесні квіти розцвітають на 

2–3 тижні швидше. 

 

21. a) розтановані; б) розташоване; в) було розташоване. 

 

22. a) одним; б) одною; в) одної. 

 

23. a) заввишки; б) вище; в) вищий. 

 

24. a) градуса; б) градусів; в) градуси. 

 

25. a) вівцям; б) вівцями; в) вівці. 

 

26. a) мільйон; б) мільйона; в) мільйону. 

 

27. a) 60-і; б) 60-ім; в) 60-х. 

 

28. a) вихлюпуються; б) вихлюпувується; в) вихлюпується. 

 

29. a) початку; б) початок; в) початки. 

 

30. a) Скляні; б) Скелясті; в) Схиблені.  
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Мовні елементи. Частина 2 
 

Прочитайте текст і з’ясуйте, яке зі слів пропущено в пунктах 31–40. 

Напишіть поруч з літерою (а–з) в дужках відповідну цифру з тексту. 

 

Унікальне підприємство 

 

Шлях від кукурузника до найбільшого у світі транспортного літака – це 

конструкторське бюро Антонова. Його працівники запустили в небо 28 ...31... літаків, а 

першим дітищем став легендарний Ан-2. 

Першим його ...32... оцінив керівник УРСР Микита Хрущов – з висоти пташиного 

польоту скидати на поля зерно чи добрива. В народі Ан-2 миттєво ...33... кукурузником. 

Та цей планер не обмежувався роботою з аграріями. На колесах, лижах і поплавках він 

...34... вантажі і людей, допомагав газопровідникам Крайньої Півночі, сідав на криги 

Арктики й Антарктиди. Хто б міг подумати, що вже ...35... творіння Антонова стане 

таким успішним. Ан-2 випускали понад 50 років, а це безпрецедентний рекорд в історії 

авіації. Втім таких рекордів конструкторське бюро Антонова назбирає чимало. 

Уже за 2 роки КБ Антонова презентувало ще одну новинку – Ан-8 ...36... літак, який 

журналісти охрестили "летючим китом". Він міг взяти на борт 10 тонн вантажу. Далі 

більше. Ан-12 міг перевозити до 20 тонн військової техніки, до того ж був настільки 

піддатливим в управлінні, що його можна було посадити на дрейфуючу крижину. 

Кияни спроектувати й пасажирський літак. Швидкісний Ан-24 здійснював у 

Радянському Союзі понад ...37... усього пасажиропотоку. Вже згодом про Антонова 

говоритиме увесь світ. У 1965 році в французькому аеропорту "Ля Бурже" граційно 

приземлився велетень Ан-22 "Антей". На той час перший у світі супергігант, що міг 

перевозити 720 пасажирів. Одна з французьких газет назве його летючим собором: за 

...38... розміри і елегантність. На рахунку "Антея" 15 ...39... рекордів. А за 20 років 

Паризький авіакосмічний салон знову приголомшено оглядатиме вже Ан-124 "Руслан". У 

вантажному відсіку було стільки місця, що могли роз’їхатися 2 автобуси. 

І нарешті велетень з романтичною назвою Ан-225 "Мрія" – найбільший ...40... літак, 

що коли-небудь здіймався в повітря. Перелічувати рекорди цього літака марно. Їх 240. В 

нього можна запакувати 250 тонн вантажу або навіть корпус Боїнга-737. 

 

a) перевозив (   ) б) вантажний (   ) 
    

в) різновидів (   ) г) транспортний (   ) 
    

ґ) третину (   ) д) потенціал (   ) 
    

е) перше (   ) є) світових (   ) 
    

ж) прозвали (   ) з) велетенські (   ) 
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ПИСЬМО 
 

Прочитайте електронний лист. 

 

Сестричко, привіт! 

 

Ти навіть не уявляєш собі, як нам пощастило, що завдяки відрядженню Олексія ми 

з Оленкою також опинилася разом з ним у цей час у Києві. 

Я давно чула, що День Києва – популярне свято, але, що таке цікаве і різноманітне 

навіть подумати не могла. Молодці кияни! Стільки всього можна подивитися і 

послухати, що просто не знаєш чому віддати перевагу, і, куди спочатку бігти, щоб не 

пропустити щось найважливіше. Насправді святкові заходи відбуваються не лише в 

останню неділю травня, а протягом декількох днів, тому й така насичена та цікава 

програма. 

Поки Олексій працює, ми з Оленкою вже встигли побувати на Співочому  

полі, Андріївському узвозі й повболівати на Хрещатику за наших земляків  

на традиційному міжнародному змаганні з велоспорту. Оленка так раділа й 

підстрибувала, що я її ледве могла втримати – ти ж знаєш, яка вона у нас жвава. Пора 

вже йти укладати її спати, бо бачу, очі у неї зовсім злипаються. Стомилася вона 

сьогодні, бідна, від Києва та нових вражень. 

Сподіваюся, у тебе все добре. Вітання тобі й всім від Олексія, ось він щойно 

повернувся в готель. 

Обнімаю міцно і до наступного разу! 

 

Анна 

 

Напишіть відповідь на лист. 

Зверніть увагу на форму початку та закінчення листа. 

У листі Вам потрібно описати зазначені пункти. 

Продумайте, у якій послідовності це варто зробити. 

 

1. Подякуйте за листа та прокоментуйте його коротко. 

2. Поцікавтеся, що ще є в Києві особливого, та про плани родини. 

3. Дізнайтеся, коли і як вони повертаються додому. 

4. Розкажіть коротко про Ваші новини. 

 

Лист повинен містити не менше 18 речень та 3 запитань. 
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ГОВОРІННЯ 
 

Говоріння. Діалогічне мовлення 
 

Тема 1. Ознайомтеся з такою думкою: 

 

"Багато хто з молодих сьогодні взагалі не цікавиться політикою, мало читає, 

не знає і не хоче знати історію рідної країни більше за те, що пропонує їм 

шкільна програма. Їх взагалі не цікавить громадське життя. Вони пасивні. Навіть 

на вибори у міські чи центральні органи влади вони не хочуть ходити, бо не 

бачать в цьому сенсу В голові лише розваги та матеріальні блага – де взяти 

гроші, щоб придбати новий крутий смартфон, чи, де відкрилося нове кафе, щоб 

добре порозважатися з друзями. Чому ж вони тоді дивуються, що в країні нічого 

не змінюється на краще? Від кого, як не від нас, молодих, і від нашої активної 

життєвої позиції залежить майбутнє нашої країни?" 

 

Розкажіть Вашому спiврозмовникові про міркування цієї людини. 

Потім нехай Ваш спiврозмовник обґрунтує свою точку зору. 

Висловіть Ваше особисте ставлення до цієї проблеми. 

Порозмовляйте на цю тему. 

У Вас є 5 хвилин на підготовку. 

Ваша бесіда має тривати до 10 хвилин. 
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Говоріння. Діалогічне мовлення 
 

Тема 2. Ознайомтеся з такою думкою: 

 

"Останнім часом всі тільки й говорять про колишнє, про історію України – 

Голодомор, війну, революцію, Київську Русь та інше. Весь час дискусії по 

телевізору, інтерв’ю з істориками та політологами, нові наукові дослідження, 

нові спроби переосмислення історичних фактів та роль окремих особистостей в 

ній. Чесно кажучи, не розумію, яке значення все це має для нашого сьогодення 

та сьогоднішніх проблем. Чим, наприклад, революційність першої української 

Конституції Пилипа Орлика від 1710 року може допомогти навести лад у нашій 

країні. Займатися зараз потрібно серйозними речами, а не історією". 

 

Розкажіть Вашому спiврозмовникові про міркування цієї людини. 

Потім нехай Ваш спiврозмовник розповість про свою точку зору. 

Висловіть Ваше особисте ставлення до цієї проблеми. 

Порозмовляйте на цю тему. 

У Вас є 5 хвилин на підготовку. 

Ваша бесіда має тривати до 10 хвилин. 
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Говоріння. Монологічне мовлення 
 

1. Ситуація: 

 

Ви хочете долучитись до конкурсу соціально-культурних проектів "Зробимо нашу 

країну кращою на місцях!" за напрямками "Культура", "Туризм", "Соціальний захист", 

"Розвиток громадянського суспільства", "Інформаційні технології та інновації", який 

оголосила міська рада. 

 

Ви повинні вирішити: 

 

 Який напрямок Ви оберете і чому? 

 

 Ви будете працювати самі чи з командою? 

 

 Як і хто буде розробляти програму заходів для проекту? 

 

 Ваш проект планується як довготривалий, чи короткостроковий. Чому? 

 

 Хто займатиметься підготовкою документів для подання на конкурс? 

 

Підготуйте розповідь про Ваші ідеї. 

Намагайтеся їх обґрунтувати. 

У Вас є 5 хвилин на підготовку. 

Ваша розповідь має тривати до 10 хвилин. 

Будьте готові дати відповідь на додаткові запитання. 
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Говоріння. Монологічне мовлення 
 

2. Ситуація за малюнком: 

 

Розкажіть спочатку коротко, які особи, речі, ситуація зображені на малюнку, але не 

описуйте їх. 

Опишіть ситуацію чи тему, які пов’язані з особами чи речами, що зображені на малюнку. 
Порівняйте її з ситуацією чи проблемою у Вашій рідній країні чи в іншій країні світу. 

Висловіть Вашу точку зору на цю проблему. 

У Вас є 5 хвилин на підготовку. 

Ваша розповідь має тривати до 10 хвилин. 

Будьте готові дати відповідь на додаткові запитання. 

 

 

 
 

  



Українська мова як іноземна: Підготовка до тесту. 

Тренувальні завдання. Середній рівень 

 

19 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

2. Міста і села 
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ЧИТАННЯ 
 

Читання. Частина 1 
 

Прочитайте спочатку уважно текст. 

Потім виберіть правильний варіант відповіді та відзначте його. 

 

 

Цікаве про найстаріші українські міста 

 

Чомусь одразу спадають на думку Київ та Львів зі столітньою історією та безліччю 

легенд. Так, вони прекрасні! Проте деякі населені пункти України починають свою 

історію ще до нашої ери, а деякі навіть старіші за Київ та Львів. 

На острові Березань на Дністрі зараз майже ніхто не живе. Та ще у VII столітті до 

нашої ери острів був густо заселеним. Цивілізацію туди принесли греки. Сьогодні острів 

– частина національного заповідника "Сільвія".  У VI столітті до нашої ери також був 

заснований греками ще й населений пункт Тіра, на місці якого тепер знаходиться 

Білгород-Дністровський. Місто неодноразово переходило від одного народу до іншого. 

Місто Коростень цьогоріч святкуватиме 1311-й рік. Багато сотень років тому київські 

князі регулярно відвідували це місце. За часів, коли тут жили древляни, місцевість 

називалась Іскоростень, і була столицею. Першу згадку про Коростень можна знайти в 

"Повісті минулих літ", саме цей літопис докладно описує конфлікт між двома 

правителями – князем Малом, який правив в Іскоростені, та Ігорем – київським князем. 

Понад тисячу років стоїть Коростень. Свого часу місто зуміло, наче Фенікс, відродитися 

з попелу після жорсткої помсти княгині. Тут є на що подивитися...  

1109 років – стільки виповнилось Чернігову. Впродовж кількох століть це місто-

фортеця на березі Десни затято сперечалося із Києвом за місце в Руській державі. 

Середньовічний Чернігів був столицею великого князівства, сильного й багатого. Це 

була така собі лісова імперія, що розкинулася серед непролазних для ворогів хащів та на 

берегах мальовничих рік. Люди з’явилися в цих краях іще шість тисяч років тому. 

Мабуть, то були трипільці – творці великої протоцивілізації, наразі мало вивченої. Вона 

зникла так само загадково, як і з’явилася. А вже у перші століття нашої ери мешкали тут 

давньослов’янські племена. Найдавніший літописний спогад про Чернігів датовано 907 

роком в Несторовій "Повісті минулих літ". Певно, як і будь-яке стародавнє місто, 

Чернігів береже у своїй історії більше загадок, аніж відомих фактів. Невідомо навіть, ким 

він заснований і кому зобов’язаний своєю назвою. Хтось розказує про князя Чорного, 

начебто похованого у старовинному кургані, названого Чорною могилою, що 

знаходиться майже в сучасному центрі міста, а хтось спростовує цю легенду, 

посилаючись на дані археологічних досліджень. 
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Виберіть правильний варіант відповіді та відзначте його. 

 

 

1. Частиною національного заповідника "Сільвія" зараз вважають 

 

a) населенний пункт Тіра; 

б) місто Білгород-Дністровський; 

в) острів Березань. 

 

 

2. Місто Коростень святкуватиме 

 

a) 1311 років; 

б) 1109 років; 

в) 907 років. 

 

 

3. Після жорстокої помсти княгині відновили місто 

 

a) Білгород-Дністровський; 

б) Коростень; 

в) Чернігів. 

 

 

4. Своєрідною лісовою імперією вважали 

 

a) Київ; 

б) Коростень; 

в) Чернігів. 

 

 

5. Люди з’явилися на території сучасного Чернігова 

 

a) шість тисяч років тому; мабуть, то були трипільці; 

б) у перші століття нашої ери; це були давньослов’янські племена; 

в) шістсот тисяч років тому; певно, то були трипільці. 
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Читання. Частина 2 
 

Прочитайте спочатку 10 заголовків до текстів (а–з). 

Потім ознайомтеся з 5 текстами. 

З’ясуйте, який із заголовків найкраще відповідає кожному тексту та впишіть 

відповідну літеру (а–з) зліва від номера тексту (6–10). 

 

a) День міста. 

 

б) Місто, де цвіте сакура. 

 

в) Мовчазна легенда. 

 

г) Надзвичайно гарне українське місто. 

 

ґ) Місто, де знімали "Тараса Бульбу". 

 

д) Український Стоунхендж. 

 

е) Гончарна столиця України. 

 

є) Цікаві факти про українське місто. 

 

ж) Той, хто перейняв славу. 

 

з) Художній керамік. 
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____6. Місту Ужгород – 1123 роки. Значну частину свого існування місто належало 

угорцям. Сьогодні сюди їдуть туристи з усіх куточків Європи. Це й не дивно, адже 

Липова алея міста має довжину 2200 метрів і є найдовшою в усій Європі. А наприкінці 

квітня місто перетворюється на справжній райський сад – тут починає цвісти екзотична 

сакура. Ці дерева ростуть лише в Японії, кількох штатах Америки та на Закарпатті. Крім 

того, в Ужгороді є своя легенда про Ромео та Джульєтту.  

 

____7. Селище Опішня Полтавської області вважається "гончарною" столицею нашої 

країни. Воно розкинулося за 40 км від міста Полтави. Ще прийнято називати його 

"Українським Римом". Чому село "гончарна" столиця? Просто тут виготовляють глиняні 

макітри, глечики, барильця, а самі таємниці їх виготовлення передаються скрупульозно 

від покоління до покоління вже багато сотень років! Саме тут діє Національний музей 

українського гончарства, а також Інститут керамології. Колись у селищі працював завод 

під назвою "Художній керамік". 

 

____8. Переяслав-Хмельницький святкує свої 1109 років. Згідно з легендою, саме тут 

билися русичі з печенігами, і кожум’яка Ян переміг супротивника в бою сам на сам. 

Після цього населений пункт і дістав назву Переяслав, що означає "перейняв славу". 

Свого часу Тарас Шевченко назвав Переяслав-Хмельницький одним із центрів 

української історії. Це місто музеїв: у відносно невеликому населеному пункті їх понад 

двадцять. У Переяславі народилися класик єврейської літератури Шолом-Алейхем і 

український архітектор Володимир Гнатович. Саме в цьому місті Тарас Шевченко 

створив свої найкращі твори, письменник-філософ Григорій Сковорода працював 

професором, а Микола Гоголь готував до видання свого "Вія". 

 

____9. Село Кам’яне в Житомирській області порожнє. Тут ніхто не живе, але воно 

продовжує жити своїм таємничим життям. Село відрізняється дивним ландшафтом, 

поглянути на який варто у будь-якому випадку! Це такий собі український Стоунхендж. 

Неофіційно селище так і називають. Окрім чудернацької кам’яної "композиції", увагу 

туристів привертає ще одна дивовижна особливість – "Божий слід" – це таке заглиблення 

у камені, що нагадує відбиток стопи і, кажуть, лікує від багатьох недуг. 

 

____10. Своє 1014-річчя святкуватиме нині Хотин. Місто неодноразово переходило від однієї 

європейської держави до іншої. Тут є чимало середньовічних пам’яток. В XI столітті на 

березі Дністра східно-слов’янські племена побудували "град" Хотин. З Х до ХІІ століття 

місто встигло побувати у складі аж трьох князівств – Теребовлянського, Галицького і 

Галицько-Волинського. Упродовж багатьох століть на цих землях співіснували дві різних 

культури – мусульманська та християнська. Будівництво церков змінювалось 

спорудженням мечетей, на руїнах яких потім знову зводили церкви. Хотинська фортеця – 

одна з найяскравіших історичних та архітектурних пам’яток України. Тут настільки 

гарно, що відомі кінорежисери обирають саме Хотинську фортецю для історичного й 

художнього кіно, зокрема тут знімали фільм "Тарас Бульба". 

http://www.uamodna.com/articles/arystokrat-duhu-grygoriy-skovoroda/
http://www.uamodna.com/articles/kam-yani-velety-ukrayiny/
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АУДІЮВАННЯ 
 

Аудіювання. Частина 1 
 

Ви прослухаєте п’ять коротких рекламних оголошень (а–ґ). 

Спочатку прочитайте речення 11–15. 

Потім прослухайте тексти. 

У дужках напишіть літеру тексту, яка відповідає ситуації 11–15. 

Кожне рекламне оголошення Ви прослухаєте один раз. 

 

11. (  ) Ви маєте намір придбати нову сучасну техніку для Вашого фермерського 

господарства. 

 

12. (  ) У кінці червня Ви плануєте побувати в унікальному місті України і трохи 

розважитися. 

 

13. (  ) Ви впевнені, що майбутнє Вашого рідного села залежить не тільки від 

керівництва, але й від активної життєвої позиції його мешканців. 

 

14. (   ) Вас завжди цікавили вироби українських народних майстрів і Ви хочете на 

вихідних відвідати незвичайне село на заході України. 

 

15. (     ) Ви прочитали в університеті оголошення і хочете дізнатися про умови поїздки. 
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Аудіювання. Частина 2 
 

Ви прослухаєте текст. Спочатку прочитайте речення 16–20. 

Потім прослухайте текст і виберіть з трьох відповідей (а, б, в) ту, якa найточніше 

передає зміст тексту. 

Текст Ви прослухаєте двічі. 

 

 

16. Експозицію "Красень Хрещатик вітає Вас" відкрили 

 

a) на Андріївському узвозі 22 до дня вулиці 1798; 

б) на Андріївському узвозі 2б до 210-річчя вулиці; 

в) на Андріївському узвозі 2б до 10-річчя вулиці. 

 

 

17. Починаючи з 1830-х рр. на Хрещатику споруджували 

 

a) ресторани, кав’ярні, замки; 

б) ресторани, замки, банки; 

в) ресторани, крамниці, банки. 

 

 

18. У 1807 році на Європейській площі спорудили міський театр 

 

a) для виступів російських, українських, французьких труп на 407 глядачів; 

б) для виступів російських, українських, французьких труп на 470 глядачів; 

в) для репетицій російських, українських, французьких труп на 417 глядачів. 

 

 

19. Над сценою з завісою із зображенням античного героя висів купідон 

 

a) у руках якого була сурма із написом: "Сміх очищує"; 

б) який тримав сувій під написом "Сміх очищує"; 

в) який дивився на сувій із написом "Сміх очищує". 

 

 

20. На Хрещатику у дорогих магазинах можна було придбати 

 

a) багато різних дивовижних коштовних речей; 

б) багато різних дивовижних металевих речей; 

в) багато дивовижних речей з коштовних металів. 
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ЛЕКСИКА. ГРАМАТИКА 
 

Мовні елементи. Частина 1 
 

Прочитайте текст і з’ясуйте, яке зі слів (а, б, в) пропущено в пунктах 21–30. 

Виберіть правильний варіант відповіді та відзначте його. 

 

Рейтинг міст 

 

Цього місяця Inspired на своїх сторінках проводив опитування в соціальних мережах: 

у якому місті України Ви б найбільше хотіли жити? В опитуванні взяли участь майже 

тисяча людей. Перші три місця виглядають …21… . Безперечними лідерами стали Львів, 

Київ та Івано-Франківськ. 

З величезним відривом Львів випередив усі інші міста, ...22... найбільше голосів. 

Рецепт ...23...  простий – багатовікова архітектура, культурні події та широкий вибір 

закладів ...24...  власним неповторним стилем. Напевно ...25...  у Львові українці 

знаходять власну Європу – нехай не таку багату, як на фотографіях із-за кордону, проте 

свою. 

Великі міста завжди приваблювали тисячі нових людей, і цей процес, напевно, ...26... 

століттями. Київ – найбільше місто України з фактичним населенням ...27... 3 млн людей. 

Тому ...28...  хто розглядає його як універсальний спосіб знайти себе та свою кар’єру – 

адже саме тут зосереджені найпотужніші бренди та компанії України. 

Івано-Франківськ, незважаючи на певну віддаленість від потужних виробничих 

центрів, останні кілька ...29...  постійно входить у різноманітні рейтинги найкращих міст 

для життя в Україні. Він не занадто великий, щоб бути гамірним, та не занадто малий, 

щоб бути нудною провінцією. Тому у Франківську свій шлях можуть знайти ...30..., хто 

бажає душевного спокою та затишних вулиць. 

 

21. a) однаково; б) однаковим; в) однакові. 

 

22. a) отримав; б) отримавши; в) отримуючи. 

 

23. a) успіху; б) успіха; в) успіх. 

 

24. a) під; б) з; в) між. 

 

25. a) сам; б) самі; в) саме. 

 

26. a) продовжувався; б) продовжується; в) продовжуватиметься. 

 

27. a) над; б) понад; в) під. 

 

28. a) небагато; б) мало; в) багато. 

 

29. a) роки; б) року; в) років. 

 

30. a) той; б) ті; в) тих. 
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Мовні елементи. Частина 2 
 

Прочитайте текст і з’ясуйте, яке зі слів пропущено в пунктах 31–40. 

Напишіть поруч з літерою (а–з) в дужках відповідну цифру з тексту. 

 

Про населені пункти України 

 

В Україні близько 30 тис. …31… пунктів. Із них статус міста має 1,5 %. Натомість у 

містах мешкає 59 % населення України. Найбільше місто в Україні за площею та 

населенням – Київ, а найменше – Угнів (Сокальський р-н Львівської обл.). Після того як 

Буча із селища міського типу стала містом, …32… селищем в Україні стала Ківшарівка 

(Куп’янський р-н Харківської обл.). Найбільше село в Україні – Костянтинівка 

(Мелітопольський р-н Запорізької області). Цікаво, що населення 23 % українських 

населенних пунктів не …33… 100 жителів. 

Тільки 47 % населених пунктів в Україні мають унікальні назви. Решта мають назви, 

які принаймні один раз …34… . Найпоширеніша назва населеного пукнту в Україні – 

Іванівка (таких 121). На другому місці Олександрівка (107) і на третьому – Михайлівка 

(106). В областях лідери …35… . Наприклад, у Вінницькій області це Тарасівка, у 

Донецькій та Запорізькій – Шевченко, у Житомирській – Рудня, у Закарпатській – 

Новоселиця, у Івано-Франківській – Діброва, у Луганській – Степове, в Одеській – 

Петрівка, у Полтавській – Жовтневе, у Тернопільській – Новосілка, у Черкаській – 

Михайлівка, у Чернівецькій – Шишківці, у Чернігівській – Будище. 

Середня довжина назви населеного пункту – 8,8 символів (із пробілами,  

…36…, дефісами). Населений пункт із найкоротшою назвою – селище Яр 

(Мурованокуриловецький р-н Вінницької області). Населений пункт …37… найдовшою 

назвою – село Петропавлівська Борщагівка (Києво-Святошинський р-н Київської 

області). Назва складається із 25 літер. 

Майже 9 % назв населених пунктів складається з …38… окремих слів. Назва  

5 населених пунктів …39… з трьох слів. Це село з найекзотичнішою назвою – Сакко І 

Ванцетті (у Бахмуцькому районі Донецької області. – Gazeta.ua), а …40… Нова Калуга 

Друга, Верхній Токмак Другий, Верхній Токмак Перший, Криве Озеро Друге. 

 

a) різні (   ) б) двох (   ) 
    

в) перевищує (   ) г) дублюються (   ) 
    

ґ) найбільшим (   ) д) населених (   ) 
    

е) апострофами (   ) є) із (   ) 
    

ж) складається (   ) з) також (   ) 
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ПИСЬМО 
 

Прочитайте електронний лист. 

 

Доброго дня, дорогий Андрію! 

 

Сьогодні вранці я побачила у поштовій скриньці твоє повідомлення із Закарпаття. 

Дякую, що навіть під час своєї ділової подорожі ти згадуєш про мене. Класно, що у 

тебе так успішно проходять зустрічі з молодими науковцями-екологами, і ти встигаєш 

зробити все, що запланував! 

У мене все по-старому – навчання й робота. До відпустки ще далеко. Зима в 

столиці цього року дуже холодна. У Києві все ще тримаються морози, а тому я рідко 

виходжу погуляти, і навіть, коли вільна, залишаюся вдома. 

Якось я читала в одному туристичному довіднику, що на Закарпатті є на що 

подивитися. Шкода, що я там ще ніколи не була, але сподіваюся, що колись побуваю. 

Чула також, що там існує єдина у світі долина нарцисів. Ти там вже був? 

Але про що я питаю?! Ти ж у відрядженні. Мабуть, у тебе зовсім немає вільного 

часу на розваги. Хоч ти й не вперше у цих місцях. Сподіваюся, що в наступному листі 

ти порадиш мені колоритні міста й села Закарпаття, які вже знаєш. А також розповіси 

більше про свою роботу. 

Чекатиму на твого листа. Пиши, коли матимеш час. Успіхів тобі! 

Мої найтепліші вітання Оксані та Сергію. 

Твоя Ніна 

 

Напишіть відповідь на лист. 

Зверніть увагу на форму початку та закінчення листа. 

У листі Вам потрібно описати зазначені пункти. 

Продумайте, у якій послідовності це варто зробити. 

 

1. Запитайте Ніну про її плани на відпустку. 

2. Напишіть декілька речень про цікаві міста та села Закарпаття. 

3. Дізнайтеся про новини у житті Ніни. Розкажіть про свої. 

4. Запросіть її на вихідні приїхати до Вас і відвідати разом щось цікаве на Закарпатті. 

 

Лист повинен містити не менше 18 речень та 3 запитань. 
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ГОВОРІННЯ 
 

Говоріння. Діалогічне мовлення 
 

Тема 1. Ознайомтеся з такою думкою: 

 

"Останнім часом нерідко чую від знайомих, що вони збираються продавати 

квартиру й купити собі будинок десь за містом. Адже їм вже не подобається 

міське життя і хочеться жити на природі.  

Я вважаю, що жити в місті дуже добре, а ще краще в центрі міста. Це дуже 

зручно й комфортно – до всього рукою подати. Все дуже близько: робота, 

університет, театри, магазини. Просто не уявляю собі, як люди по дві-три години 

щодня витрачають на дорогу. Скільки грошей та часу марнується! А умови 

життя за містом? А наші дороги? Краще вже поспати довше та відпочити 

годинку після роботи, ніж проводити цей час в маршрутці чи за кермом машини, 

добираючись до міста. Ні, що не кажіть, а мені дуже подобається жити в центрі 

міста". 

 

 

Розкажіть Вашому спiврозмовникові про міркування цієї людини. 

Потім нехай Ваш спiврозмовник обґрунтує свою точку зору. 

Висловіть Ваше особисте ставлення до цієї проблеми. 

Порозмовляйте на цю тему. 

У Вас є 5 хвилин на підготовку. 

Ваша бесіда має тривати до 10 хвилин. 
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Говоріння. Діалогічне мовлення 
 

Тема 2. Ознайомтеся з такою думкою: 

 

"Ситуація майже в кожному українському місті чи селі сьогодні непроста: 

скрізь погані дороги, ні на що немає грошей, будують хто де хоче і як хоче. 

Навіть, якщо є документально затверджений план, все розвивається далеко не 

так, як мусило б бути. 

Проте, на мою думку, ситуація все ж таки не безвихідна. Єдине, що треба в 

будь-якому разі мати – це волю та бажання щось робити, щоб змінити своє місто 

чи село на краще. А ще – варто шукати однодумців та втілювати свої плани й ідеї 

в життя. Зрозуміло, що відремонтувати дороги мусить місцева адміністрація, а 

от, наприклад, зелені насадження та клумби можуть посадити і самі жителі, якщо 

зуміють домовитися й організуватися. Їм же тут жити. Ми в своєму райцентрі це 

вже зробили". 

 

 

Розкажіть Вашому спiврозмовникові про міркування цієї людини. 

Потім нехай Ваш спiврозмовник розповість про свою точку зору. 

Висловіть Ваше особисте ставлення до цієї проблеми. 

Порозмовляйте на цю тему. 

У Вас є 5 хвилин на підготовку. 

Ваша бесіда має тривати до 10 хвилин. 
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Говоріння. Монологічне мовлення 
 

1. Ситуація: 
 

Ви прочитали в газеті інформацію про дводенну поїздку в давнє історичне місто 

Переяслав-Хмельницький, в якому Ви жодного разу ще не були, але чули багато цікавого 

про нього. 

 

 

Ви повинні вирішити: 

 

 Куди звернетеся за інформацією про цю поїздку? 

 

 Про що будете там запитувати? 

 

 Кого ще запросите з собою в подорож і чому? 

 

 Як будете проводити там вільний від екскурсій час? 

 

 Що купуватимете на згадку? 

 

 

Підготуйте розповідь про Ваші ідеї. 

Намагайтеся їх обґрунтувати. 

У Вас є 5 хвилин на підготовку. 

Ваша розповідь має тривати до 10 хвилин. 

Будьте готові дати відповідь на додаткові запитання. 
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Говоріння. Монологічне мовлення 
 

2. Ситуація за малюнком: 

 

Розкажіть спочатку коротко, які особи, речі, ситуація зображені на малюнку, але не 

описуйте їх. 

Опишіть ситуацію чи тему, які пов’язані з особами чи речами, що зображені на малюнку. 
Порівняйте її з ситуацією чи проблемою у Вашій рідній країні чи в іншій країні світу. 

Висловіть Вашу точку зору на цю проблему. 

У Вас є 5 хвилин на підготовку. 

Ваша розповідь має тривати до 10 хвилин. 

Будьте готові дати відповідь на додаткові запитання. 

 

 

 
  

https://nydmond.com.ua/wp-content/uploads/2016/03/navishho-ya-viixav-z-mista-v-selo.jpg
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й суспільство  
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ЧИТАННЯ 
 

Читання. Частина 1 
 

Прочитайте спочатку уважно текст. 

Потім виберіть правильний варіант відповіді та відзначте його. 

 

5 міфів українців про Євросоюз 

 

Телеканал Факти ICTV зібрав найпоширеніші хибні уявлення та помилкові твердження 

про співпрацю України з ЄС. 

Україна – асоційований член ЄС. Такого формату стосунків із країнами-партнерами в 

ЄС взагалі не існує. Немає юридично оформленого поняття "асоційоване членство" – 

тому країна або є членом ЄС, або ні. В тексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 

немає жодної згадки чи обіцянки про майбутнє членство. У преамбулі тексту лише 

зазначається: "Угода не визначатиме наперед і залишає відкритим майбутній розвиток 

відносин Україна – ЄС". Тож говорити про будь-які терміни вступу України в ЄС 

передчасно. 

Україна втрачає свій суверенітет. Насправді у тій самій Угоді про асоціацію між 

Україною та ЄС не передбачено створення будь-яких наднаціональних органів, а 

вказується, що рішення і рекомендації готуються "за згодою сторін після виконання 

відповідних внутрішньодержавних процедур" (Розділ VII). Країна передає частину 

суверенітету, тільки якщо є членом ЄС. 

Безвізовий режим – для всіх українців без обмежень. Для безвізової поїздки в ЄС 

потрібно буде отримати біометричний паспорт, при цьому українці не зможуть 

перебувати на території держав Шенгенської зони більше ніж 90 днів протягом півроку. 

Безвізовий режим також не дає права на працевлаштування в країнах ЄС та навчання. 

Перетинаючи кордон Шенгенської зони, українцям слід мати при собі практично всі ті 

документи, які потрібні для отримання візи. 

Україну примушують узаконити одностатеві шлюби. Представництво ЄС вже 

спростовувало цей пункт, наголошуючи, що Євросоюз не встановлює законів щодо сім’ї і 

не втручається в питання моралі, це залишається питанням національних урядів. У 

самому ЄС деякі країни-члени узаконили одностатеві шлюби, але в інших шлюб 

визначається як союз між чоловіком і жінкою.  

Вітчизняний бізнес буде знищено. Що стосується імпорту, митo для європейських 

товарів зменшиться протягом 10 років, тож у вітчизняних підприємців є час 

підготуватися, поки зона вільної торгівлі запрацює вповні. Проблемою України 

залишається структура експорту до ЄС – зазвичай це напівсировинні матеріали. Також 

українська продукція мусить відповідати європейським стандартам. ЄС є наразі 

найголовнішим торговельним партнером України, тож вітчизняний бізнес вже присутній 

там, витримує конкуренцію та має подальші перспективи. 
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Виберіть правильний варіант відповіді та відзначте його. 

 

 

1. За Угодою про асоціацію між Україною та ЄС 

 

a) Україна є асоційованим членом ЄС; 

б) Україна є постійним членом ЄС; 

в) Угода не визначає майбутнє членство ЄС. 

 

 

2. Рішення і рекомендації готуються 

 

a) за згодою ЄС після виконання відповідних зовнішніх процедур; 

б) за згодою України після виконання відповідних внутрішньодержавних процедур; 

в) за згодою сторін після виконання відповідних внутрішньодержавних процедур. 

 

 

3. Безвізовий режим можливий за умови 

 

a) наявності біометричного паспорта та тривалості перебування на території держав 

Шенгенської зони не довше ніж 90 днів протягом півроку; 

б) наявності біометричного паспорта та тривалості перебування на території держав 

Шенгенської зони не довше ніж 90 днів протягом року; 

в) паспорта громадянина України та тривалості перебування на території держав 

Шенгенської зони більше ніж 90 днів протягом півроку. 

 

 

4. Питання узаконення одностатевих шлюбів 

 

a) регулюється Євросоюзом; 

б) залишається питанням національних урядів; 

в) пропонується ЄС, але залишається питанням національних урядів. 

 

 

5. Мито для європейських товарів 

 

a) зменшиться протягом 10 років; 

б) збільшиться протягом 10 років; 

в) залишиться незмінними протягом 10 років. 

  



 

Новікова О. М., Тулузакова О. Г., Штанденко У. М. 
 

 

36 

 

 

Читання. Частина 2 
 

Прочитайте спочатку 10 заголовків до текстів (а–з). 

Потім ознайомтеся з 5 текстами. 

З’ясуйте, який із заголовків найкраще відповідає кожному тексту 

та впишіть відповідну літеру (а–з) зліва від номера тексту (6–10). 

 

a) Благодійну акцію підтримали українські знаменитості. 

 

б) Міська програма "Електронне відкрите місто". 

 

в) Покоління відкритих людей. 

 

г) Соціальний проект "Дорога до серця". 

 

ґ) Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні". 

 

д) Українська соціальна мережа Ukrainians. 

 

е) Підготовка законопроекту про мову. 

 

є) Вуличний музикант Едгар Вінницький. 

 

ж) Законопроект "Про державну мову". 

 

з) Українська соціальна мережа "Друзі". 

 



Українська мова як іноземна: Підготовка до тесту. 

Тренувальні завдання. Середній рівень 

 

37 

____6. Компанія WOG оголошує про старт нового етапу щорічного соціального проекту 

"Дорога до серця". Метою проекту є збір коштів на придбання медичного обладнання для 

клінік Волинської області – Старовижівської та Маневицької ЦРЛ, для Херсонської 

ДОКБ і столичного Центру дитячої кардіології та кардіохірургії. Кожен охочий може 

допомогти дітям, які страждають на захворювання серця, купивши благодійне "сердечко" 

– наліпку. На підтримку акції виступили українські знаменитості: Маша Собко, 

MamaRika, Тимур Мірошниченко, Ганна Завальська та ін. Вони закликають українців 

брати участь у соціальній ініціативі та допомагати в лікуванні дитячих сердець. Акція 

триватиме з 1 червня до 31 серпня. 

 

____7. Відповідно до п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", з метою реалізації в м. Суми державної політики з розвитку інформаційного 

суспільства та впровадження європейських стандартів електронного самоврядування, 

подальшого вдосконалення інформаційної інфраструктури міста, Сумська міська рада 

затвердила Міську програму "Електронне відкрите місто" м. Суми. Контроль за 

виконанням цього рішення покладений на постійну комісію Сумської міської ради з 

економічної, інвестиційної політики, міжнародних відносин та інформаційних 

технологій. 

 

____8. У Верховній Раді зареєстрували доопрацьований законопроект "Про забезпечення 

функціонування української мови як державної" № 5670-д, взявши за основу проект  

№ 5670. Законопроект № 5670 "Про державну мову" підготовлений робочою групою під 

керівництвом професора Володимира Вас иленка при Міністерстві культури. До робочої 

групи входили представники громадськості та експерти, котрі спеціалізуються на питаннях 

мовної політики. Широкі кола громадськості вже активно виступили на підтримку 

законопроекту. 

 

____9. Українська соціальна мережа Ukrainians розпочала реєстрацію для користувачів. 

Стати користувачем порталу можна вже з 3 червня. Про відкриття нової соцмережі для 

українців розповіла одна із засновниць проекту. Відомо, що проект має повноцінно 

запрацювати упродовж 4 місяців. Зареєструватись можна двома способами: або 

перенести усі дані з Facebook, або створити новий акаунт за допомогою електронної 

пошти. Поки що основний функціонал української соцмережі недоступний. Після 

досягнення позначки в 100 тисяч зареєстрованих користувачів, на сайті з’являться 

вкладки "Друзі", "Новини" та інші. 

 

____10. Спочатку – пост у соціальних мережах. Він пише, яка вулиця стане його сценою, 

і вже за кілька годин розкладає на цьому місці свої інструменти та апаратуру. Він ще не 

почав співати, а люди вже збираються навколо. Адже знають: хлопець у чорному плащі 

та капелюсі з гітарою в руках – це Едгар Вінницький, учасник шоу "Голос країни" і 

вуличний музикант із величезним досвідом. "Я граю на вулиці для того, щоб з’явилось 

покоління відкритих людей. Хочу, щоб відбулося переродження суспільства й воно стало 

абсолютно новим. Не знаю, чи відбудеться це за мого життя і чи відбудеться взагалі. Не 

знаю, що точно потрібно робити. Тому я роблю те, що мені здається ефективним і 

дієвим." 

http://www.uamodna.com/articles/ukrayinci-hochutj-stvoryty-novu-socialjnu-merezhu/
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АУДІЮВАННЯ 
 

Аудіювання. Частина 1 
 

Ви прослухаєте п’ять коротких рекламних оголошень (а–ґ). 

Спочатку прочитайте речення 11–15. 

Потім прослухайте тексти. 

У дужках напишіть літеру тексту, яка відповідає ситуації 11–15. 

Кожне рекламне оголошення Ви прослухаєте один раз. 

 

11. (   ) Вам цікаво, про що мріють мешканці Вашого міста. Куди Ви можете долучитись? 

 

12. (   ) Вам потрібна допомога адвоката. До кого Ви звернетесь? 

 

13. (   ) Ви представник бізнесу, який хоче взяти участь у міжнародній програмі спільного 

навчання. Де маєте змогу це зробити? 

 

14. (  ) Ви живете у Вінниці й маєте проблему, яку терміново потрібно вирішити. Де 

маєте змогу це зробити? 

 

15. (   ) Ви студент, який цікавиться темою децентралізації влади. У якому заході можете 

взяти участь? 
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Аудіювання. Частина 2 
 

Ви прослухаєте текст. Спочатку прочитайте речення 16–20. 

Потім прослухайте текст і виберіть з трьох відповідей (а, б, в) ту, якa найточніше 

передає зміст тексту. 

Текст Ви прослухаєте двічі. 

 

 

16. Закриття першої в Полтаві навчальної програми підтримки громадських проектів 

та ініціатив "Лідери місцевих змін" відбудеться: 

 

а) у середу, 11-червня, о 16:00 годині у приміщенні Торговельного центру "Олімп"; 

б) у п’ятницю, 12 червня о 15:00 годині у приміщенні Торговельного центру "Олімп"; 

в) у неділю, 11-го червня, о 15:00 годині у приміщенні Торговельного центру "Олімп". 

 

 

17. Під час навчання активісти опанували: 

 

а) проектний менеджмент, кризові комунікації, методи співпраці з місцевими ЗМІ; 

б) кризові комунікації, протидію маніпуляціям; 

в) проектний менеджмент та інформаційну гігієну. 

 

 

18. Які проекти реалізують учасники? 

 

а) "ЧистоМісто", "Допомогти може кожен", "Англійська для публічного сектору", "Карта 

доступних дитячих майданчиків"; 

б) "Англійська для публічного сектору", "ЧистоМісто", "Карта доступних дитячих 

майданчиків", "П’ять "золотих" хвилин порятунку життя"; 

в) "П’ять "золотих" хвилин порятунку життя", "Осінній бал", "Англійська для публічного 

сектору", "ЧистоМісто". 

 

 

19. З якою метою було створено еко-проект "ЧистоМісто"? 

 

а) з метою виховання у школярів екологічної культури та популяризації ідеї чистого 

довкілля; 

б) з метою виховання у школярів та студентів екологічної культури та популяризації 

чистого довкілля; 

в) з метою виховання у молоді екологічної культури та популяризації чистого довкілля. 

 

 

20. Про що розповість учасникам VIP-гостя, доктор політичних наук, професор КПІ, 

авторка 2-х книг з пропаганди і психології впливу Лідія Смола? 

 

а) проектний менеджмент та кризові комунікації; 

б) приховані аспекти протидії маніпуляціям та інформаційну гігієну; 

в) методи співпраці з місцевими ЗМІ та протидію маніпуляціям. 
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ЛЕКСИКА. ГРАМАТИКА 
 

Мовні елементи. Частина 1 
 

Прочитайте текст і з’ясуйте, яке зі слів (а, б, в) пропущено в пунктах 21–30. 

Виберіть правильний варіант відповіді та відзначте його. 

 

Створити можливості 

 

Уже п’ятий рік поспіль я є частиною …21…проекту "Безкоштовні курси української 

мови". На сьогодні …22…беруть участь понад 80 волонтерів. Це студенти, аспіранти, 

викладачі шкіл та університетів, кандидати філологічних наук. Свою участь у проекті 

вони мотивують тим, що таким чином можуть долучитися до реальних процесів і змін, 

ділитися знаннями. 

Питання мови є, …23…, світоглядним. Уподобання чи захист …24… мови немає 

нічого спільного з "ворожістю", "примусом" або "утисками". Це принциповий вибір. 

Відстоювання української мови не може зводитися тільки до …25… Дня української 

мови або навіть успішної реалізації одного чи низки проектів. Це довгий шлях, який 

може тривати багато …26…. 

Утім, аби в Україні більше людей почало комунікувати українською, треба не лише 

ухвалювати нормативно-правову базу чи популяризувати …27…. Свідомий вибір 

полягає передовсім у створенні можливостей для людей, які бажають стати 

україномовними, але не можуть зробити цього …28… . На наші курси приходять ті, хто 

хоче читати казки своїм онукам українською, хто закохався в українку чи українця, 

прагне пізнати культуру, літературу країни, грамотно послуговуватись українською у 

професійній діяльності. І тут важливо уникнути …29… надмірного "школярництва", 

теоретизування мови. Натомість треба якомога більше практикувати. Відтак платформа 

курсів стала не лише освітнім, а й культурним проектом. За час роботи мережа курсів 

…30… мови розрослася до 25 міст України. 

 

21. a) волонтерського; б) волонтерський; в) волонтерському. 

 

22. a) у проекті; б) в проекті; в) над проектом. 

 

23. a) без сумнівів; б) поза сумнівом; в) поза сумнівів. 

 

24. a) державній; б) державною; в) державної. 

 

25. a) відзначення; б) відзначенням; в) відзначенню. 

 

26. a) роки; б) років; в) рокам. 

 

27. a) мову; б) мовою; в) мові. 

 

28. a) самотужки; б) само тужки; в) само-тужки. 

 

29. a) пастка; б) пасткою; в) пастки. 

 

30. a) українській; б) українською; в) української.  
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Мовні елементи. Частина 2 
 

Прочитайте текст і з’ясуйте, яке зі слів пропущено в пунктах 31–40. 

Напишіть поруч з літерою (а–з) в дужках відповідну цифру з тексту. 

 

Про брак інструментів 

 

Жодна країна не може сьогодні ігнорувати такий …31…, як економічна еміграція. За 

оцінкою європейських інституцій та міжнародних організацій, в Україні передусім не 

вистачає цілісної …32… міграційної політики та єдиного централізованого органу 

виконавчої влади, що її б втілював. Також відсутня координована співпраця між 

відомствами, відповідальними за міграційні питання. Останнім часом держава 

намагається зрушити з місця це питання, Мін’юст займається концепцією державної 

…33… політики (проект закону оприлюднено наприкінці липня), уряд та Президент 

втілюють свої бачення організації державної політики в …34… міграційних питань.  

Але – як показує досвід iз постановою Кабміну № 558 – часто-густо ми крокуємо вперед-

назад.  

Утім, …35… ситуацію треба, адже процес репатріації нелегальних мігрантів і так 

досить складний та повний обструкцій, починаючи від відмови мігрантів …36… з 

прикордонними органами на стадії ідентифікації і …37…прихованим опором від 

посольств країн походження, що не зацікавлені в поверненні на батьківщину 

економічних мігрантів, коли ті можуть працювати в заможних країнах, надсилаючи 

гроші …38…(Україна торік отримала "інвестицію" 8,4 млрд. доларів США від своїх 

заробітчан) та згодом можуть утворити потужне лобі на захист інтересів старої 

батьківщини в новій. 

Отож, ми приречені озиратися на …39… європейської спільноти. Адже, згідно з 

оцінками Міжнародної організації з міграції, у наступні 10 років Україна 

перетворюватиметься з країни транзиту на країну кінцевого …40… економічних 

мігрантів. 

 

a) галузі (   ) б) чинник  (   ) 
    

в) міграційної  (   ) г) налагоджувати  (   ) 
    

ґ) концепції   (   ) д) закінчуючи  (   ) 
    

е) призначення  (   ) є) досвід (   ) 
    

ж) додому   (   ) з) співпрацювати (   ) 
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ПИСЬМО 
 

Прочитайте електронний лист. 

 

Шановний Вікторе Семеновичу! 

 

Ви подали документи до відділу кадрів університету для оформлення відрядження 

у Канаду з 8-го до 15-го березня для участі в Міжнародній конференції з екології у 

м. Торонто. 

Повідомляємо, що дія Вашого закордонного паспорта закінчується 10-го лютого, 

тобто менше ніж за місяць до початку Вашого відрядження. На цій підставі візовий 

відділ посольства Канади відмовив Вам у оформленні візи. 

Просимо Вас терміново звернутися у районний відділ віз та реєстрації за місцем 

Вашого проживання чи до одного з візових центрів нашого міста для оформлення 

нового закордонного паспорта. 

Довідки Ви можете отримати за телефоном (044) 411 456 34 або за адресою 

електронної пошти passport@net.ua 

 

З повагою – 

 

Заступник начальника відділу кадрів 

А. П. Степанько 

 

Напишіть відповідь на лист. 

Зверніть увагу на форму початку та закінчення листа. 

У листі Вам потрібно описати зазначені пункти. 

Продумайте, у якій послідовності це варто зробити. 

 

1. Дізнайтеся у районному відділі, де і як отримати заяву для оформлення нового 

закордонного паспорта? 

2. Поцікавтеся про вартість послуг для оформлення паспорта у стислі терміни. 

3. Запитайте про тривалість опрацювання документів. 

4. Дізнайтеся про найближчі терміни подачі документів. 

 

Лист повинен містити не менше 18 речень та 3 запитань. 
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ГОВОРІННЯ 
 

Говоріння. Діалогічне мовлення 
 

Тема 1. Ознайомтеся з такою думкою: 

 

"Мені дуже шкода, що останнім часом багато українських талановитих та 

освічених молодих хлопців і дівчат залишають свою країну та їдуть за кордон у 

пошуках кращої роботи або місця навчання. Та найприкріше те, що більшість із 

них мріють там залишитися назавжди. Як так можна? Адже саме ця країна дала 

їм освіту і відчинила двері в майбутнє. Я б ніколи не залишив свою країну, в якій 

народився і виріс. Особливо сьогодні, коли в ній відбуваються такі кардинальні 

зміни, і вона як ніколи потребує підтримки молодих розумних і небайдужих 

людей". 

 

Розкажіть Вашому спiврозмовникові про міркування цієї людини. 

Потім нехай Ваш спiврозмовник обґрунтує свою точку зору. 

Висловіть Ваше особисте ставлення до цієї проблеми. 

Порозмовляйте на цю тему. 

У Вас є 5 хвилин на підготовку. 

Ваша бесіда має тривати до 10 хвилин. 
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Говоріння. Діалогічне мовлення 
 

Тема 2. Ознайомтеся з такою думкою: 

 

"Останнім часом тільки й чуємо: розвиток громадського суспільства, 

волонтерські проекти, активісти на місцях, акції, обговорення, форуми, зустрічі, 

зміни й таке інше. Всі закликають долучатися до проектів, не бути байдужими, 

брати участь у різноманітних зустрічах, навчаннях тощо. А все для того, щоб 

змінити ставлення до всього, що нас оточує, і стати свідомим громадянином. 

Скажіть, будь ласка, для чого і кому це все потрібно? Як я особисто, 

наприклад, можу змінити ситуацію? Хіба я можу відремонтувати дороги, чи 

організувати вивіз сміття у нашому місті? Ні! Нехай всім цим займаються 

політики, ми ж їх для цього й вибирали". 

 

Розкажіть Вашому спiврозмовникові про міркування цієї людини. 

Потім нехай Ваш спiврозмовник розповість про свою точку зору. 

Висловіть Ваше особисте ставлення до цієї проблеми. 

Порозмовляйте на цю тему. 

У Вас є 5 хвилин на підготовку. 

Ваша бесіда має тривати до 10 хвилин. 
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Говоріння. Монологічне мовлення 
 

Ситуація: 

 

Ви студент і плануєте цього року під час літніх канікул поїхати працювати 

волонтером за кордон у літній міжнародний табір відпочинку для школярів. 

 

Ви повинні вирішити: 

 

 Яку країну оберете й чому? 

 

 Скільки часу плануєте перебувати за кордоном? 

 

 Ви поїдете самі чи з друзями-однокурсниками? 

 

 Якими мовами Ви володієте і як зможете це використати? 

 

 Яку роботу Ви хотіли б там виконувати й чому? 

 

 Як будете готуватися до поїздки? 

 

Підготуйте розповідь про Ваші ідеї. 

Намагайтеся їх обґрунтувати. 

У Вас є 5 хвилин на підготовку. 

Ваша розповідь має тривати до 10 хвилин. 

Будьте готові дати відповідь на додаткові запитання. 
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Говоріння. Монологічне мовлення 
 

2. Ситуація за малюнком: 

 

Розкажіть спочатку коротко, які особи, речі, ситуація зображені на малюнку, але не 

описуйте їх. 

Опишіть ситуацію чи тему, які пов’язані з особами чи речами, що зображені на малюнку. 
Порівняйте її з ситуацією чи проблемою у Вашій рідній країні чи в іншій країні світу. 

Висловіть Вашу точку зору на цю проблему. 

У Вас є 5 хвилин на підготовку. 

Ваша розповідь має тривати до 10 хвилин. 

Будьте готові дати відповідь на додаткові запитання. 
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3. Наше щодення 
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ЧИТАННЯ 
 

Читання. Частина 1 
 

Прочитайте спочатку уважно текст. 

Потім виберіть правильний варіант відповіді та відзначте його. 

 

Як знайти баланс між роботою та особистим життям 

 

Усі ми прагнемо віднайти в житті гармонію та баланс. Однак дуже часто це бажання 

просто нереально реалізувати. Адже багато часу ми проводимо на роботі, а ще потрібно 

приділяти його сім’ї та друзям, і не забувати про улюблене хобі. Але реальність зазвичай 

виглядає однаково – доводиться робити вибір між роботою та особистим життям. 

Отже, важливо подумати про те, як Ви проводите час поза офісом. Однак також 

важливо обміркувати, що можна зробити і з робочим часом. 

Професійне вигорання, втома від накопичених проектів і постійні стреси призводять 

до думки, що у Вас просто недостатньо добре налаштований баланс між роботою та 

особистим життям. Як знайти цей баланс, щоб не було недоліків ні на роботі, ні в 

особистому житті? 

Проаналізуйте, що забирає Ваші сили на роботі. Припустимо, Ви думаєте про те, щоб 

почати працювати менше, не засиджуватися на роботі або спробувати скоротити години. 

Але чи замислювалися ви, що саме виснажує Вашу енергію на роботі? Вам може 

здаватися, що це, наприклад, постійні зустрічі або занадто стислі терміни. Але що, якщо є 

щось ще? Якщо проблема в тому, що ця робота вам не підходить? Якщо причина втрати 

енергії в чомусь значному, навіть скорочення часу в офісі не матиме для Вас істотного 

ефекту. 

Оптимізуйте Ваші робочі години. Працюючи над балансом роботи і особистого 

життя, ми зазвичай зосереджені на тому, щоб збільшити особистий час. Справді, важливо 

подумати про те, як ми проводимо час поза офісом. Однак також важливо обміркувати, 

що можна зробити і з робочим часом. Які зміни можна внести, щоб випередити свій 

список справ? Чи є способи, за допомогою яких Ви можете зберегти витрачену даремно 

енергію? Усі ці питання також можуть мати значення для відновлення балансу. 

Заряджайтеся від своєї роботи. Така порада може підійти не всім, але, роблячи 

кар’єрний вибір, варто враховувати і цей момент. У будь-якої людини буде більше 

енергії насолоджуватися життям, якщо вона зможе знайти роботу, яка підживлює її. Тож 

замість того, щоб розвивати ідею про те, аби працювати менше, варто подумати про тип 

роботи, яка найкраще підходить щодо психологічного комфорту і стилю роботи. 
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Виберіть правильний варіант відповіді та відзначте його. 

 

 

1. Наслідком погано налаштованого балансу між роботою та особистим життям, як 

іноді здається, можуть бути 

 

a) професійне вигорання, втома від накопичених проектів і постійні стреси; 

б) професійне виснаження, втома від графіку роботи і постійні стреси; 

в) професійне вигорання, втома від міжнародних проектів і регулярні стреси. 

 

 

2. На роботі найбільше забирають сили 

 

a) постійні зустрічі або несплановані терміни; 

б) важливі зустрічі або занадто стислі терміни; 

в) постійні зустрічі або занадто стислі терміни. 

 

 

3. Для відновлення балансу між роботою та особистим життям потрібно 

 

a) ефективно використовувати свій робочий час; 

б) зменшити свій особистий час і зосередитись на роботі; 

в) збільшити свій особистий час. 

 

 

4. Інший тип роботи може підживити життя і дати 

 

a) час насолоджуватись життям; 

б) енергію насолоджуватись життям; 

в) можливості насолоджуватись життям. 

 

 

5. Що не допоможе знайти баланс між роботою та особистим життям? 

 

a) проаналізуйте, чим Ви займаєтесь у вільний час; 

б) оптмізуйте робочі години; 

в) заряджайтеся від роботи. 
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Читання. Частина 2 
 

Прочитайте спочатку 10 заголовків до текстів (а–з). 

Потім ознайомтеся з 5 текстами. 

З’ясуйте, який із заголовків найкраще відповідає кожному тексту 

та впишіть відповідну літеру (а–з) зліва від номера тексту (6–10). 

 

a) Де в Україні жити безпечно? 

 

б) Безпека руху. 

 

в) Подолання цифрової нерівності. 

 

г) Швидка оплата послуг. 

 

ґ) Інтернет для кожного. 

 

д) Україна швидша за Європу. 

 

е) Новинки від ЖЕКу. 

 

є) Правила дорожнього руху для велосипедистів. 

 

ж) Швидкість – ворог пішоходів. 

 

з) Кримінальна Україна. 
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____6. 65% населення України не має регулярного доступу до інформації в Інтернеті. 

Особливо гостро це питання постає для мешканців сільських та віддалених місцевостей, 

які перебувають у нерівному становищі порівняно з жителями великих міст. 52% 

користувачів мережі проживають у містах з населенням понад 100 тис. чол., у містах з 

населенням до 100 тис. чол. – 6%, у містах з населенням до 50 тис. чол. – 23%, у селах – 

19%. Бібліотеки та бібліотекарі, які у рамках законопроекту "Щодо підтримки 

інформатизації публічних бібліотек" надаватимуть безкоштовний онлайн-доступ та 

кваліфіковану допомогу, сприятимуть подоланню цифрової нерівності в країні. 

 

____7. В ЖЕКах почали встановлювати POS-термінали для сплати комунальних послуг. 

Зараз вже встановлено 77 таких терміналів у 69 точках прийому споживачів по всьому 

місту. До оплати приймаються карти систем MasterCard, Visa та "Простір", як з 

магнітною смужкою або чіпом, так і безконтактні. Після здійснення оплати працівник 

комунального концерну повинен роздрукувати чек та квитанцію і поставити на них 

підпис та печатку. Загалом операція займає в середньому 5-8 хвилин. Адреси та графік 

роботи відділень, де працюють термінали, можна знайти на сайті комунального концерну 

або за телефоном гарячої лінії (044) 247 40 40. 

 

____8. Максимально допустиму швидкість руху на дорогах у населених пунктах варто 

знизити.  Про це заявив в.о. голови "Укравтодору" під час засідання Кабінету міністрів: 

"Всі європейські країни одностайні в одному, що першочерговим ворогом пішоходів, а 

також водіїв на дорогах є швидкість. У європейських містах вона складає 50 кілометрів 

за годину, а в особливих пунктах 30 кілометрів за годину. Настав час, коли потрібно 

почати говорити про збільшення штрафів за швидкість і зниження швидкості також і в 

українських містах із 60 до 50 км/год." 

 

____9. Найбільш безпечним обласним центром України визнано Хмельницький, одразу 

за ним слідюуть Тернопіль, Чернівці, Чернігів та Івано-Франківськ. Таким є рейтинг, 

який оприлюднив Інститут суспільно-економічних досліджень. Натомість, у п’ятірку 

найнебезпечніших міст потрапили Запоріжжя, Кропивницький, Київ, Сєвєродонецьк та 

Миколаїв. Рейтинг безпечності облцентрів є результатом співставлення даних Третього 

всеукраїнського муніципального опитування мешканців обласних центрів, проведеного 

на замовлення Міжнародного Республіканського Інституту (ІRI) та статистики щодо 

кількості кримінальних правопорушень. 

 

____10. У Києві стартує Велошкола з безпеки руху, яку проводять велотренери Асоціації 

велосипедистів Києва в різних районах міста. Перші велонавчання відбудуться у неділю, 

23 квітня, об 11:00 на Контрактовій площі біля пам’ятника Григорія Сковороди. 

Велонавчання з безпеки руху тривають дві години, складаються з теоретичної частини і 

навчальної поїздки в супроводі велотренера. Тут можна дізнатися: де і як має рухатися 

велосипедист у місті, як велосипедисту проїхати великі розв’язки, що означають дорожні 

знаки, як проїхати кругове перехрестя. Усі учасники Велошколи отримають буклет 

"Правила дорожнього руху для велосипедистів", розроблений на основі ПДР. 
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АУДІЮВАННЯ 
 

Аудіювання. Частина 1 
 

Ви прослухаєте п’ять коротких рекламних оголошень (а–ґ). 

Спочатку прочитайте речення 11–15. 

Потім прослухайте тексти. 

У дужках напишіть літеру тексту, яка відповідає ситуації 11–15. 

Кожне рекламне оголошення Ви прослухаєте один раз. 

 

11. (  ) Ви хочете замовити таксі в аеропорт. 

 

12. (  ) Ваші діти давно мріють про домашню тварину – кота чи собаку. 

 

13. (  ) Ви шукаєте інформацію про Україну в ЄС. Куди звернетеся? 

 

14. (  ) Ви обожнюєте кіно і хочете подивитися нові фільми. 

 

15. (  ) Ви вчора загубили в транспорті цінну річ. Як її відшукати? 
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Аудіювання. Частина 2 
 

Ви прослухаєте текст. Спочатку прочитайте речення 16–20. 

Потім прослухайте текст і виберіть з трьох відповідей (а, б, в) ту, якa найточніше 

передає зміст тексту. 

Текст Ви прослухаєте двічі. 

 

 

16. Якщо хочете заварити одну чашку чаю чи кави набирайте для цього 

 

а) повний чайник води, щоб закип’ятити якомога більше води; 

б) половину чайника, щоб води вистачило на декілька чашок чаю чи кави; 

в) стільки води, скільки дійсно потрібно для однієї чашки чаю чи кави. 

 

 

17. Про що говорить "принцип холодильника"? 

 

а) вмикайте світло, коли відчиняєте двері й не вимикайте його зовсім; 

б) вмикайте світло, коли відчиняєте двері й вимикайте його, коли зачиняєте їх; 

в) без потреби зайвий раз не вмикайте світло. 

 

 

18. Екологічний стан всієї планети може покращити 

 

а) вчасно полагоджений кран; 

б) використання ресурсів природного світла; 

в) пересування громадським транспортом, а не автомобілем. 

 

 

19. Щороку на смітник потрапляє 

 

а) мільярд пластикових пакетів, що не розкладаються; 

б) мільйон пластикових пакетів, що не розкладаються; 

в) близько мільярда пластикових пакетів, що не розкладаються. 

 

 

20. Екологічними засобами пересування вважаються 

 

а) тролейбуси, трамваї, машини; 

б) трамваї, автобуси, машини; 

в) тролейбуси, трамваї, велосипеди. 
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ЛЕКСИКА. ГРАМАТИКА 
 

Мовні елементи. Частина 1 
 

Прочитайте текст і з’ясуйте, яке зі слів (а, б, в) пропущено в пунктах 21–30. 

Виберіть правильний варіант відповіді та відзначте його. 

 

Понад 85 % водіїв не користуються пасками безпеки 

 

В Україні понад 85% водіїв порушують …21… дорожнього руху, ігноруючи 

використання пасків безпеки. Такі результати показало дослідження, яке …22… 

громадська організація "VisionZero" у співпраці з Центром демократії та верховенства 

права в рамках Кампанії "За безпечні дороги" у березні-травні цього року. 

Дослідники провели опитування у 20 містах України, і виявили, що в …23… з цих 

міст навіть половина не користуються ременями безпеки. Найкращі показники мають 

Київ (37,9% пристебнутих водіїв), Дніпро (30,6%), Львів (25,4%) та Павлоград (21,4%). 

Велика група міст має показник користування між 10% та 20% – це Харків, Кривий Ріг, 

Ужгород, Івано-Франківськ, Рівне, Кропивницький, Тернопіль, Житомир та Чернігів. 

Менш ніж кожен …25… користується ременями …26… в Херсоні, Чернівцях, Вінниці, 

Миколаєві та Хмельницькому. Також …27… низькі показники мають два невеликі міста, 

які увійшли до дослідження – Долина та Тульчин. 

Показник по Україні 14,85% є середнім …28… рівня користування ременями безпеки 

у досліджених 20 містах, серед яких 16 обласних центрів. Він не враховує сільську 

місцевість та відмінності в чисельності населення між містами. Навчені …29… зі 

спеціальними анкетами, переважно групами з двох-трьох осіб, провели 4632 хвилини на 

вулицях міст та записали …30… про фактичну поведінку 25 924 водіїв. 

 

21. a) правилам; б) правило; в) правила. 

 

22. a) проводило; б) проводила; в) проводили. 

 

23. a) жодному; б) жодній; в) жоднім. 

 

24. а) між; б) на; в) під. 

 

25. a) десята; б) десятий; в) десятому. 

 

26. a) безпеці; б) безпекою; в) безпеки. 

 

27. a) украй; б) в край; в) вкрай. 

 

28. a) результатом; б) результатами; в) результат. 

 

29. a) спостерігач; б) спостерігачі; в) спостерігачами. 

 

30. a) інформацію; б) інформацією; в) інформація. 
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Мовні елементи. Частина 2 
 

Прочитайте текст і з’ясуйте, яке зі слів пропущено в пунктах 31–40. 

Напишіть поруч з літерою (а–з) в дужках відповідну цифру з тексту. 

 

Яку зарплату хочуть отримувати українці 

 

Отримувати …31… зарплату хочуть всі. Але яку суму озвучувати на співбесіді, щоб 

"не перегнути палицю" і при цьому не знизити свою планку, знає не кожен. Сайт 

rоbota.ua вирішив дізнатися у претендентів, чим вони …32… в зарплатних запитах. 

У результаті з’ясувалося, що 60% учасників опитування працюють, але готові до 

кращих пропозицій. Кожен …33… активно шукає роботу, і стільки ж не розглядають 

пропозиції від роботодавців. 

Велика частина опитаних згодні на …34… до поточної зарплати в 30% – принаймні, 

39% погодилися з цим твердженням. Кожен п’ятий згоден розглядати …35… від 

роботодавців, які на 50% більші його нинішнього заробітку. Практично стільки ж 

здобувачів шукають в новій роботі не лише зарплату, а й …36… – і готові погодитися на 

ті ж фінансові умови, якщо їм запропонують більш цікаві …37… роботи. 

Утім, якщо робота цікава, здобувачі готові тимчасово відкласти свої фінансові 

інтереси заради роботи своєї мрії, але з тими ж фінансовими умовами віддали перевагу 

30%. Цікаво, що порівняно з попередньою …38…, вдвічі більше виявилося тих, хто 

погодився на меншу суму, оскільки на нинішній роботі все так набридло, що нова 

знадобилася б просто терміново. 

Половина опитаних готові відгукнутися на …39… без зарплати, тому що 

сподіваються домогтися потрібної оплати праці на співбесіді. Ще 27% готові це зробити, 

якщо чули хороші відгуки про компанію. 6% претендентів не хочуть витрачати час на 

компанії, які не вказують зарплату у вакансіях, а у 5% учасників …40… немає довіри до 

таких "анонімів". 

 

a) керуються (   ) б) надбавку  (   ) 
    

в) п’ятий (   ) г) умови (   ) 
    

ґ) гідну (   ) д) мрію (   ) 
    

е) відповіддю (   ) є) пропозиції (   ) 
    

ж) опитування   (   ) з) вакансію (   ) 
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ПИСЬМО 
 

Прочитайте електронний лист. 

 

Доброго дня, дорога Маріє! 

 

Дякую щиро за твоє повідомлення. Мене дуже порадувало, що навіть за 

кордоном ти згадала про мене. Дякую також за гарні фотографії з видами 

німецької столиці. Трохи сумно, що через відрядження та брак часу ти не зможеш 

оглянути місто та околиці, але робота є робота. Сподіваюся, що наступного разу 

ти ще встигнеш це зробити. 

У мене все без змін. Самопочуття непогане. Радію кожному дню і час від часу 

роблю собі маленькі подарунки. Однієї суботи я, довго не роздумуючи, вирішила 

знову поїхати у Переяслав-Хмельницький. Ти ж пам’ятаєш, як нам всім 

сподобалося там позаминулого літа. Олена ще й досі згадує про наші прогулянки, 

а особливо про виставку українських рушників у Музеї просто неба. 

Олена часто телефонувала мені. Від неї я отримала вітання з Новим роком. 

Вона пише, що можливо незабаром буде в Києві й обов’язково прийде в гості. А 

от від Галини я вже давно нічого не чула. Як її справи, як з планами щодо роботи? 

Це так складно зараз. Дуже прошу, коли будеш писати чи дзвонити їй, передавай 

від мене найтепліші вітання. Я завжди з вдячністю згадую Вас всіх. 

Передавай мої вітання також своєму чоловікові та донечці. 

На все добре! 

 

Твоя Ганна Олександрівна  

 

Напишіть відповідь на лист. 

Зверніть увагу на форму початку та закінчення листа. 

У листі Вам потрібно описати зазначені пункти. 

Продумайте, у якій послідовності це варто зробити. 

 

1. Подякуйте за листа та прокоментуйте поїздку Ганни Олександрівни. 

2. Згадайте про Вашу спільну поїздку позаминулого літа. 

3. Напишіть про новини у Вашому житті. 

4. Поцікавтеся новинами Ганни Олександрівни. 

 

Лист повинен містити не менше 18 речень та 3 запитань. 
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ГОВОРІННЯ 
 

Говоріння. Діалогічне мовлення 
 

Тема 1. Ознайомтеся з такою думкою: 

 

"У мене ніколи ні на що не вистачає часу. Я завжди поспішаю, постійно 

запізнююся на роботу, на зустрічі з друзями, на концерти. Мені дуже неприємно, 

коли люди на мене чекають і зверхньо дивляться на годинник, проте нічого з 

собою не можу зробити. Я страшенно втомилася від цього. Іноді мені дуже 

соромно. 

Моя мама вважає, що я просто погано організована. Добре, що хоч мій 

хлопець думає інакше. Він говорить, що це не дуже страшно, коли жінка 

запізнюється". 

 

Розкажіть Вашому спiврозмовникові про міркування цієї людини. 

Потім нехай Ваш спiврозмовник обґрунтує свою точку зору. 

Висловіть Ваше особисте ставлення до цієї проблеми. 

Порозмовляйте на цю тему. 

У Вас є 5 хвилин на підготовку. 

Ваша бесіда має тривати до 10 хвилин. 
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Говоріння. Діалогічне мовлення 
 

Тема 2. Ознайомтеся з такою думкою: 

 

"На мою думку, у пенсіонерів просто чудове життя. У них стільки вільного 

часу, що можна робити все, що захочеться: відпочивати, подорожувати, 

займатися спортом, зустрічатися з друзями, ходити в музеї, на концерти. 

А от у мене вільного часу взагалі немає. Тільки на роботу та з роботи. Ввечері 

я вже такий втомлений, що відпочити й розслабитися можу лише, коли дивлюся 

телевізор чи граю в комп’ютерні ігри. Покупки та домашні справи завжди 

залишаю на вихідні. Більше часу ні на що не вистачає..." 

 

Розкажіть Вашому спiврозмовникові про міркування цієї людини. 

Потім нехай Ваш спiврозмовник розповість про свою точку зору. 

Висловіть Ваше особисте ставлення до цієї проблеми. 

Порозмовляйте на цю тему. 

У Вас є 5 хвилин на підготовку. 

Ваша бесіда має тривати до 10 хвилин. 
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Говоріння. Монологічне мовлення 
 

1. Ситуація: 

 

Незабаром вихідні. Ви знаєте, що Ваші близькі друзі якраз запланували переїзд на 

нову квартиру. Ви зі своїм старшим братом хотіли б їм допомогти. 

 

Ви повинні вирішити: 

 

 хто і як повідомить ваших друзів про цей намір? 

 

 яким чином Ви їм хочете допомогти? 

 

 що вам для цього може знадобитися? 

 

 чи будете купувати для цього якісь речі? 

 

 чи запросите з собою ще кого-небудь на допомогу? 

 

Підготуйте розповідь про Ваші ідеї. 

Намагайтеся їх обґрунтувати. 

У Вас є 5 хвилин на підготовку. 

Ваша розповідь має тривати до 10 хвилин. 

Будьте готові дати відповідь на додаткові запитання. 
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Говоріння. Монологічне мовлення 
 

2. Ситуація за малюнком: 

 

Розкажіть спочатку коротко, які особи, речі, ситуація зображені на малюнку, але не 

описуйте їх. 

Опишіть ситуацію чи тему, які пов’язані з особами чи речами, що зображені на малюнку. 
Порівняйте її з ситуацією чи проблемою у Вашій рідній країні чи в іншій країні світу. 

Висловіть Вашу точку зору на цю проблему. 

У Вас є 5 хвилин на підготовку. 

Ваша розповідь має тривати до 10 хвилин. 

Будьте готові дати відповідь на додаткові запитання. 
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5. Людина, 

шлюб, родина 
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ЧИТАННЯ 
 

Читання. Частина 1 
 

Прочитайте спочатку уважно текст. 

Потім виберіть правильний варіант відповіді та відзначте його. 

 

Чоловіки з віком стають щасливішими, жінки – навпаки 

 

Якщо в цілому за рівнем задоволеності життям чоловіків і жінок психологи 

відмінностей не відзначають, то ці відмінності стають набагато помітнішими при 

поєднанні статі з віком. З роками відчуття щастя у чоловіків підвищується, а у жінок, 

навпаки, – знижується. Просто з віком люди по-різному оцінюють своє задоволення від 

життя і відчуття щастя.  

У молодості жінки є щасливішими, ніж чоловіки, проте після 48 років чоловіче 

щастя превалює над жіночим. Такого висновку дійшли англійські соціологи з Кембридж-

ського університету та їхні американські колеги з Університету Південної Каліфорнії. 

Експерти проаналізували роль невиконаних бажань у відчутті добробуту і щастя серед 

чоловіків і жінок з різних країн упродовж декількох десятиліть. 

Наголошувалося, що два аспекти життя відіграли істотну роль у визначенні 

особистого задоволення в обох статей – це наявність сім’ї та фінансів. Ці гендерні зразки 

не залежали від національності та фінансового стану опитуваних. Щодо кохання 

чоловіки та жінки мали однакові прагнення: досягаючи дорослого віку, кожна дев’ята 

людина з десятьох бажала щасливого шлюбу. Проте ближче до середнього віку чоловіки 

показували вищі рівні задоволення власним життям і виконанням поставлених цілей. 

Згідно з міжнародним оглядом, найбільш нещасливий період в житті чоловіків – 

від 20 до 30 років. У цьому віковому проміжку юнаки значно більше мірою незадоволені 

своїм особистим життям і фінансовим становищем, ніж дівчата: зокрема через амбітні та 

важко здійсненні плани щодо покупки дорогої машини або швидкого придбання 

стабільного капіталу.  

У той же час після 34 років більшість чоловіків, на відміну від жінок, мають сім’ю. 

Що старшим стає чоловік, тим він щасливіший, і багато в чому це щастя пов’язане з 

одруженням, народженням дітей та матеріальним достатком. Чоловіки, порівняно з 

жінками, вважають себе більш щасливими, якщо їм пропонують порівняти своє сімейне 

життя із сімейним життям своїх друзів чи знайомих. Чоловіки також вважають, що 

сімейні відносини внесли в їхнє життя той порядок і організованість, яких вони 

очікували.  

Дослідники з’ясували також, що для більшості чоловіків 41 рік – це піковий вік 

фінансового достатку, 48 років – вік максимального відчуття повного щастя, а 64 роки – 

найкращий вік для сімейного благополуччя. 
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Виберіть правильний варіант відповіді та відзначте його. 

 

 

1. Відчуття щастя переважає 

 

а) у чоловіків і жінок після 48 років; 

б) у жінок в молодості і після 48 років; 

в) у чоловіків після 48 років. 

 

 

2. У визначенні особистої задоволеності у чоловіків і жінок значну роль відіграють 

 

a) наявність освіти та фінансова забезпеченість; 

б) наявність родини та фінансова забезпеченість; 

в) наявність коханої людини та матеріальних благ. 

 

 

3. Найбільш незадоволені своїм життям і становищем 

 

a) юнаки у віковому проміжку двадцять – тридцять років; 

б) жінки й чоловіків від двадцяти до тридцяти років; 

в) жінки у віковому проміжку двадцять – тридцять років. 

 

 

4. Після тридцяти чотирьох років 

 

a) більшість жінок, на відміну від чоловіків, має сім’ю; 

б) у більшості чоловіків, на відміну від жінок, є родина; 

в) більшість чоловіків, на відміну від жінок, не мають сім’ї. 

 

 

5. Для більшості чоловіків сорок один рік – 

 

а) піковий вік для сімейного благополуччя; 

б) вік фінансового достатку й сімейного благополуччя; 

в) піковий вік фінансового достатку. 
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Читання. Частина 2 
 

Прочитайте спочатку 10 заголовків до текстів (а–з). 

Потім ознайомтеся з 5 текстами. 

З’ясуйте, який із заголовків найкраще відповідає кожному тексту 

та впишіть відповідну літеру (а–з) зліва від номера тексту (6–10). 

 

а) За що чоловіки люблять жінок. 

 

б) Сімейні сварки корисні для здоров’я. 

 

в) Чоловіче кохання. 

 

г) Перший раз у перший клас. 

 

ґ) Чоловічі страждання. 

 

д) Як зробити дитину щасливою? 

 

е) Права дитини. 

 

є) Нове в законодавстві. 

 

ж) Перші розчарування. 

 

з) Правила люблячої жінки. 
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____6. Психологія наших чоловіків така, що їм, як дітям у школі, постійно потрібні 

зміни! Тому, якщо Ви шануєте свого чоловіка по-справжньому, доведеться навчитися не 

робити деяких типових помилок, які перетворюють Вас на одну з безлічі інших, в таку, 

від якої хочеться втекти. Психологи виділили 10 основних пунктів "неправильної 

поведінки", вказавши на них з множини інших, як на основні: істерика й нотації, спроби 

24 години на добу бути поряд з коханим, спроби змінити його, прояви ознак 

безпорадності, ревнощі, звичка "виносити сміття з хати", пристрасть до ходіння по 

магазинах або ринках тощо. 

 

____7. Якщо дитина дошкільного віку погано себе поводить, з нею потрібно гратися. Бо 

коли дитина награна, коли грі з малюком дорослі приділяли достатньо часу, при цьому 

роблячи це з охотою, а не через усвідомлену необхідність, тоді дитина росте наповненою 

емоціями від батьків, а це – основний багаж, який батьки мають дати дитині, щоб вона 

почувалася щасливою. Саме такі діти є слухняними, саме вони будуть з батьками 

відвертими, і саме їхніми першими друзями будуть, власне, найрідніші люди. Дитина 

розвивається як особистість в основний для її віку діяльності. Для дошкільнят  

це – гра. 

 

____8. У результаті опитування 120 тисяч британських чоловіків нарешті було з’ясовано 

критерії, з якими представники сильної половини людства підходять до вибору своїх 

партнерок. Наприклад, основною вимогою майже всі чоловіки назвали жіночий інтелект. 

І це не дивлячись на те, що завжди вважалося, ніби чоловіки прагнуть уникати розумних 

жінок! Зовнішність – значущість якої, як з’ясувалося, перебільшена – зайняла тільки 

друге місце, а на третю позицію чоловіки поставили почуття гумору. 

 

____9. Підписано закон, що передбачає збільшення мінімального розміру аліментів на 

одну дитину з 30 % до 50 % прожиткового мінімуму. Згідно із законом, розмір аліментів 

повинен бути достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини. Також 

встановлено, що спосіб стягнення аліментів визначає той з батьків, з яким проживає 

дитина. Документ прописує, що аліменти є власністю дитини, а той з батьків, на ім’я 

якого вони виплачуються, розпоряджається аліментами винятково за цільовим 

призначенням в інтересах дитини. 

 

____10. Одного місяця не вистачить, аби підготувати дитину до школи. Головне – не 

навчити її читати й писати, а виховати в ній особистість, розвивати інтерес до пізнання. 

Психологи стверджують, що 40 % першокласників розчаровуються у школі в перші дні, 

адже батьки занадто її ідеалізують, не готуючи до труднощів. Про це йшлося під час 

прес-конференції на тему: "Як підготувати дитину до школи: практичні поради батькам". 

Школу не слід ні ідеалізувати, ні лякати нею. Краще пояснити дитині, що і як є 

насправді, адже це новий етап в її житті і дитина отримує новий статус. 
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АУДІЮВАННЯ 
 

Аудіювання. Частина 1 
 

Ви прослухаєте п’ять коротких рекламних оголошень (а–ґ). 

Спочатку прочитайте речення 11–15. 

Потім прослухайте тексти. 

У дужках напишіть літеру тексту, яка відповідає ситуації 11–15. 

Кожне рекламне оголошення Ви прослухаєте один раз. 

 

11. (  ) Ви хочете офіційно зареєструвати шлюб з Вашою коханою. Де Ви можете це 

зробити? 

 

12. (  ) У Вас проблеми у спілкуванні з Вашими дітьми і Вам потрібна професійна 

допомога. 

 

13. (    ) Ви хочете красиво відсвяткувати своє весілля. Де це можна зробити? 

 

14. (     ) Ви орендуєте квартиру, але вже давно мрієте про власне житло для своєї молодої 

сім’ї. 

 

15. (    ) Ви маєте трирічного сина і вже давно шукаєте для нього хороший дитячий садок. 

Куди Ви можете звернутися? 
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Аудіювання. Частина 2 
 

Ви прослухаєте текст. Спочатку прочитайте речення 16–20. 

Потім прослухайте текст і виберіть з трьох відповідей (а, б, в) ту, якa найточніше 

передає зміст тексту. 

Текст Ви прослухаєте двічі. 

 

 

16. Конвенцію ООН з прав дитини, яку ратифікувала також Україна, прийняли 

 

а) 20 листопада 1998 року; 

б) 20 листопада 1989 року; 

в) 20 років тому. 

 

 

17. Країна, яка ратифікує Конвенцію, зобов’язана 

 

а) моніторити дотримання прав дітей та всіляко сприяти, якщо були зафіксовані факти 

порушення цих прав; 

б) моніторити дотримання прав дітей, але не втручатися, якщо були зафіксовані факти 

порушення цих прав; 

в) моніторити дотримання прав дітей та намагатися уникати порушення цих прав. 

 

 

18. У Конвенції ООН з прав дитини чітко прописані 

 

а) базові обов’язки дитини; 

б) базові права дитини; 

в) базові обов’язки й права дитини. 

 

 

19. Єдина відмінність Конвенції з прав дитини від Конвенції про права людини – 

 

а) у дітей немає прав, тільки обов’язки; 

б) у дітей є і права, і обов’язки; 

в) у дітей немає обов’язків, тільки права. 

 

 

20. Найчастіше права дітей порушують 

 

а) їхні батьки й вчителі; 

б) саме їхні батьки; 

в) їхні батьки й педіатри. 
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ЛЕКСИКА. ГРАМАТИКА 
 

Мовні елементи. Частина 1 
 

Прочитайте текст і з’ясуйте, яке зі слів (а, б, в) пропущено в пунктах 21–30. 

Виберіть правильний варіант відповіді та відзначте його. 

 

Як шлюб впливає на здоров’я людини 

 

Соціологи ще з 70-х років минулого століття …21…, що одруження краще впливає 

саме на чоловічий організм, ніж на жіночий. …22… перевірити це твердження, 

американські вчені проаналізували дані дослідницької організації National Health 

Interview Survey (NHIS). …23…, що люди, котрі перебувають у шлюбі, оцінюють своє 

здоров’я краще, ніж неодружені і незаміжні. Проте з кожним роком цей розрив 

скорочується, і особливо ця тенденція …24… у чоловіків. Фахівці пояснюють це тим, що 

вільні представники сильної статі мають більший ...25... до соціальних ресурсів. 

Результати аналізу відомостей NHIS також показали, що стан здоров’я у тих, хто 

ніколи не одружувався, покращав у всіх расових і вікових групах: у чоловіків, у жінок, у 

афроамериканців і у білих. А ось здоров’я овдовілих і розведених американців, а також 

чоловіків і дружин, які живуть окремо один ...26... одного, помітно погіршилось 

порівняно з парами, чиє сімейне життя безхмарне. 

До …27…, минулого року британські медики встановили, що погані стосунки з 

партнерами і близькими ведуть до розвитку серцевих захворювань, натомість у хороших 

стосунках серце, навпаки, …28.... . Тобто той, хто має погані стосунки зі своїми 

партнерами і близькими, в 1,34 рази частіше страждає …29… хвороби серця, різних 

форм запальної ангіни або болю в грудях, ніж той, хто вдячний своїм партнерам за 

…30… власних проблем. 

 

21. a) підкреслюється; б) підкреслювали; в) підкреслено. 

 

22. a) Вирішивши; б) Вирішив; в) Вирішили. 

 

23. a) Виявилося; б) Виявився; в) Виявились. 

 

24. a) помітне; б) помітна; в) помітні. 

 

25. а) доступ; б) вступ; в) відступ. 

 

26. a) з; б) від; в) до. 

 

27. a) річ; б) речей; в) речі. 

 

28. a) здоровішає; б) поздоровішав; в) здоровий. 

 

29. a) від; б) про; в) за. 

 

30. a) полегшення; б) полегшенні; в) полегшенню. 
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Мовні елементи. Частина 2 
 

Прочитайте текст і з’ясуйте, яке зі слів пропущено в пунктах 31–40. 

Напишіть поруч з літерою (а–з) в дужках відповідну цифру з тексту. 

 

Як уникнути конфлікту 

 

Усі люди різні, і ніхто не ....31... від конфліктів. Тим не менш, іноді бувають ситуації, 

коли сварок можна уникнути.  

Головне правило суперечки – ...32... образ. Про що б не йшлося, в якій би області 

світобудови не виникли суперечності, ніколи не ображайте опонента. Для того, щоб 

суперечка різко переросла у сварку, ...33... випадкової або навмисної образи. Навіть, 

якщо предметом непростої розмови стали ваші стосунки, акцентуйте увагу на 

проблемній ситуації, а не на ...34... співрозмовника. Так Ви і сварку попередите, і з 

проблемою впораєтеся з мінімальними душевними ранами. 

І наберіть в рот ...35... . Є люди, які заводяться з півоберта, вони запальні, але швидко 

відходять. Якщо звертати увагу на кожну зопалу сказану фразу, лайка між вами стане 

звичною манерою спілкування. Єдиний спосіб уникнути ...36... сварок – спокійно 

мовчати. Зрозуміло, подібний метод запобігання конфлікту комусь здасться 

принизливим, комусь просто характер не дозволяє ...37... чекати, поки опонент 

"випустить пару". Але якщо з цією людиною Вас пов’язують близькі стосунки, іншого 

виходу просто не існує. Наберіть в рот води, в прямому і ...38... сенсі. Якщо характер не 

дозволяє мовчати, десять ковтків холодної мінералки приведуть Вас до тями. 

Візьміть також на себе відповідальність. Прослідкуйте, ...39... події найчастіше стають 

причиною сімейних скандалів. Чоловік постійно спізнюється? Забуває вдома мобільний 

телефон? Водійське посвідчення? А потім ...40... упродовж місяця дзвонить з відділення 

міліції і просить привезти права? Чи не привід для роздратування? Згодні, ось тільки 

злістю справу все одно не вирішити. Візьміть на себе відповідальність за події, стежте 

самі за тим, щоб благовірний нічого не забув і нікуди не спізнився. 

 

 

a) постійних   (   ) б) переносному (   ) 
    

в) особистість   (   ) г) уникайте   (   ) 
    

ґ) досить   (   ) д) застрахований (   ) 
    

е) мовчки (   ) є) вп’яте (   ) 
    

ж) які  (   ) з) води  (   ) 
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ПИСЬМО 
 

Прочитайте електронний лист. 

 

Привіт, дорога моя Катрусю! 

 

Давно тобі не писала, вибач. Знаєш, ми тільки щойно повернулися додому. 

Два тижні пролетіли, як одна мить. Ти навіть не можеш собі уявити, яка це була 

чудова подорож. Я така щаслива! 

Мій чоловік (все ніяк не можу звикнути до того, що Дмитро вже мій чоловік, а 

не хлопець чи наречений, як раніше) підготував мені справжній сюрприз. Ти ж 

знаєш, він до останньої хвилини тримав у секреті, куди ми поїдемо у нашу 

весільну подорож. А я місця собі весь час не знаходила, так мені було цікаво, що ж 

за сюрприз на мене чекає. Так от, це була Прага. Уявляєш собі, який він молодець, 

що зміг все так організувати? Зрозуміло, ми були не лише у Празі. Але все було 

так романтично й красиво, що, без сумніву, запам’ятається нам обом на все життя. 

При зустрічі обов’язково тобі детально все розповім і покажу навіть фотографії, 

які ми зробили у Чехії. 

Сподіваюся, у тебе й Славка все в порядку. Як у нього зараз на роботі? Чи 

ходить вже Ваша Іринка в дитячий садок? 

 

Обнімаю і до зустрічі! 

 

Твоя Дарина 

 

 

 

Напишіть відповідь на лист. 

Зверніть увагу на форму початку та закінчення листа. 

У листі Вам потрібно описати зазначені пункти. 

Продумайте, у якій послідовності це варто зробити. 

 

1. Привітайте Вашу подругу ще раз із радісною подією у її житті. 

2. Дізнайтеся про подробиці подорожі, які Вас особливо цікавлять. 

3. Домовтеся про зустріч з нею. 

 

Лист повинен містити не менше 18 речень та 3 запитань. 
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ГОВОРІННЯ 
 

Говоріння. Діалогічне мовлення 
 

Тема 1. Ознайомтеся з такою думкою: 

 

"І чому молодь зараз не хоче одружуватися?! Не розумію. От ще десятиліття-

два тому все було інакше, все було зрозуміло. А зараз? Що з ними відбувається? 

У всіх лише раціональний підхід до реальності. Чи це просто страх взяти на себе 

відповідальність, чи це просто небажання обмежувати свою свободу дружинами, 

чоловіками, дітьми? 

Cім’я, діти – це ж, на мою думку, найголовніше у житті. Якщо цього немає, 

для чого тоді взагалі жити?" 

 

Розкажіть Вашому спiврозмовникові про міркування цієї людини. 

Потім нехай Ваш спiврозмовник обґрунтує свою точку зору. 

Висловіть Ваше особисте ставлення до цієї проблеми. 

Порозмовляйте на цю тему. 

У Вас є 5 хвилин на підготовку. 

Ваша бесіда має тривати до 10 хвилин. 
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Говоріння. Діалогічне мовлення 
 

Тема 2. Ознайомтеся з такою думкою: 

 

"Раніше чоловік був головою сім’ї. Його основним обов’язком було 

забезпечити сім’ю всім необхідним. Обов’язком жінки було зберігати затишок у 

домі, дітей народжувати, виховувати їх, ростити. Загалом, все, що жінка 

отримувала, вона отримувала з рук годувальника, голови родини. Зараз же 

ситуація у світі різко змінилася. Сьогодні жінка може чудово забезпечити себе 

сама. І освіту вона отримує хорошу, і роботу має престижну. Звідси, вважаю, і 

всі проблеми. 

Жінка не може бути головою сім’ї, бо це з давніх-давен роль чоловіка". 

 

Розкажіть Вашому спiврозмовникові про міркування цієї людини. 

Потім нехай Ваш спiврозмовник розповість про свою точку зору. 

Висловіть Ваше особисте ставлення до цієї проблеми. 

Порозмовляйте на цю тему. 

У Вас є 5 хвилин на підготовку. 

Ваша бесіда має тривати до 10 хвилин. 
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Говоріння. Монологічне мовлення 
 

1. Ситуація: 

 

У Ваших батьків через місяць срібне весілля. У зв’язку з 25-річчям їхнього 

подружнього життя Ви хочете підготувати для них сюрприз – невеликий бенкет і 

запросити на вeчірку рідних та друзів. 

 

Ви повинні вирішити: 

 

 де будете організовувати святкову вечірку? 

 

 кого запросите? 

 

 якими стравами будете пригощати гостей? 

 

 о котрiй годині розпочнеться ювілейний вечір? 

 

 який подарунок подаруєте своїм батькам? 

 

Підготуйте розповідь про Ваші ідеї. 

Намагайтеся їх обґрунтувати. 

У Вас є 5 хвилин на підготовку. 

Ваша розповідь має тривати до 10 хвилин. 

Будьте готові дати відповідь на додаткові запитання. 
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Говоріння. Монологічне мовлення 
 

2. Ситуація за малюнком: 

 

Розкажіть спочатку коротко, які особи, речі, ситуація зображені на малюнку, але не 

описуйте їх. 

Опишіть ситуацію чи тему, які пов’язані з особами чи речами, що зображені на малюнку. 
Порівняйте її з ситуацією чи проблемою у Вашій рідній країні чи в іншій країні світу. 

Висловіть Вашу точку зору на цю проблему. 

У Вас є 5 хвилин на підготовку. 

Ваша розповідь має тривати до 10 хвилин. 

Будьте готові дати відповідь на додаткові запитання. 
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6. Наша оселя 
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ЧИТАННЯ 
 

Читання. Частина 1 
 

Прочитайте спочатку уважно текст. 

Потім виберіть правильний варіант відповіді та відзначте його. 

 

Низький попит спонукає забудовників 

шукати нові незвичні пропозиції 

 

Останнім часом в сегменті житлової нерухомості поступово вкорінюються так звані 

таунхауси. Хоча такий тип помешкань почав з’являтися в Україні ще на початку 2000-х 

років, для вітчизняного покупця це поняття відносно нове і незвичне. Тимчасом для 

Європи таунхауси – зручна і поширена форма житла. Зокрема, у Великобританії перші 

"міські будинки" з’явилися ще в 19 сторіччі. Тоді цей формат був популярний серед 

аристократії та заможних людей. 

Життя в окремому будинку набагато комфортніше, ніж у багатоквартирному. А 

найпростіший спосіб зменшити вартість помешкання – з’єднати його із сусідніми такими 

ж будиночками і зменшити прибудинкову ділянку до двох-трьох соток. Так і з’явилися 

таунхауси: двоповерхові або триповерхові будинки на п’ять-вісім секцій. Планування – 

більш-менш стандартне. На першому поверсі – вітальня-кухня, санвузол і технічне 

приміщення, на другому – три кімнати, санвузол і балкон. Може бути третій поверх або 

горище, яке можна використати і як технічний поверх, і як житлове приміщення, 

приміром, обладнати зону для відпочинку. 

Інші аргументи для обрання такого житла – бажання, з одного боку, жити ближче до 

природи, а з іншого – потреба в соціалізації: приватний будинок – це закритий простір з 

обмеженим колом спілкування, тоді як таунхаус – це і будинок із земельною ділянкою, і 

близькість до людей. 

В Україні таунхауси будують здебільшого в передмісті. Це пов’язано з тим, що в 

межах міста земля дорога. Забудовнику на невеликій ділянці у місті вигідніше звести  

25-поверховий будинок, ніж будувати двоповерхові чи триповерхові таунхауси. 

У ціну таунхаусу закладена вартість мініатюрної ділянки і підведення комунікацій. 

Однак в реальності така "присадибна ділянка" настільки мініатюрна, що на ній можна 

розмістити хіба що мангал або поставити маленький столик і пару стільців. Для клумб чи 

дерев цього замало, тож тим, хто хоче мати повноцінну ділянку, варто розглядати варіант 

власного будинку. Крім того, розміри стандартних таунхаусів коливаються в межах 135–

250 кв
м
, тому загальна вартість такого міні-будинку врешті-решт не буде надто низькою. 

За словами забудовників та експертів, серед українців основними покупцями в цьому 

сегменті є забезпечені молоді сім’ї. Полюбляють орендувати таке житло й іноземці. 
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Виберіть правильний варіант відповіді та відзначте його. 

 

 

1. Таунхауси почали з’являтися в Україні 

 

a) в кінці 2000-х років; 

б) на початку 2000-х років; 

в) в середині 2000-х років. 

 

 

2. У Великобританії перші міські будинки були популярними серед 

 

a) заможних людей і збіднілої аристократії; 

б) заможної дворянської знаті; 

в) заможних людей та аристократії. 

 

 

3. Найпростіший спосіб зменшити вартість помешкання 

 

a) заощаджувати на зменшенні розміру прибудинкової ділянки та будинку; 

б) з’єднати помешкання на невеликій прибудинковій ділянці із сусідніми будинками; 

в) з’єднати помешкання на великій прибудинковій ділянці із сусідніми будинками. 

 

 

4. Таунхауси будують здебільшого в передмісті через 

 

a) вартість землі в межах міста; 

б) вартість землі та будівництва в межах міста; 

в) вартість землі та послуг в межах міста. 

 

 

5. В Україні основними покупцями таких будинків є 

 

a) забезпечені молоді сім’ї та іноземці; 

б) забезпечені молоді родини; 

в) забезпечені іноземці. 
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Читання. Частина 2 
 

Прочитайте спочатку 10 заголовків до текстів (а–з). 

Потім ознайомтеся з 5 текстами. 

З’ясуйте, який із заголовків найкраще відповідає кожному тексту 

та впишіть відповідну літеру (а–з) зліва від номера тексту (6–10). 

 

a) Вимоги до оренди житла. 

 

б) Столичне житло для студентів. 

 

в) Яку нерухомість придбати? 

 

г) Зниження обсягів будівництва. 

 

ґ) Нові законопроекти. 

 

д) Фінансові аспекти будівництва. 

 

е) Законопроект про використання житлового фонду. 

 

є) Реєстрація нерухомості. 

 

ж) Нові формати житла. 

 

з) Як зменшити ризик незавершення будівництва? 
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____6. Обсяги будівництва житла в Україні знизилися. Основною причиною скорочення 

темпів будівництва житла є зниження доходів населення й зменшення попиту на 

нерухомість. Через таку ситуацію забудовники почали створювати нові формати житла, 

які є більш доступними для українців. На ринку з’являються смарт-квартири. Це дуже 

невеликі квартири, які, однак, спроектовані так, щоб у них було комфортно жити. Вони 

починають користуватися дедалі більшим попитом, оскільки людина за порівняно 

невелику суму може отримати власне житло. 

 

____7. У Верховній Раді зареєстровано законопроект № 6424, який забороняє використо-

вувати житловий фонд не за призначенням. Згідно з ним, під прицілом опиняться міні-

готелі, хостели та інші заклади тимчасового проживання. Будь-який інший бізнес у 

житлових приміщеннях не заборонений: дозволено займатися підприємництвом у 

власній квартирі, якщо це не заважає сусідам та не використовується наймана праця. 

Законопроект стосується будинків, які мають 16 і більше поверхів. 

 

____8. Столичні орендатори дуже вимогливі до нерухомості. Житло зі старими меблями, 

поганим ремонтом, без холодильника, пральної машини або іншої важливої техніки 

користується попитом хіба що на початку осені. Саме в цей час до столиці приїжджають 

навчатися іногородні студенти. Не зацікавлені орендарі і в дорогих квартирах в центрі 

Києва. Таке житло занадто дороге, тому здають його зазвичай подобово. Найпопулярніші 

– одно- і двокімнатні варіанти з новим або акуратним старим ремонтом у віддалених 

частинах міста з гарною транспортною розв’язкою. Вони мають все необхідне для 

комфортного життя й коштують порівняно недорого. 

 

 

____9. Компанія-забудовник не має права самостійно продавати житло. Гроші приймає 

банк або інша фінансова установа, яка контролює будівельників. Для цього створюють 

фонд фінансування будівництва (ФФБ). У разі банкрутства забудовника банк має 

забезпечити завершення новобудови власними коштами. Покупцеві нового житла варто 

все перевірити: у забудовника та будівельної компанії – свідоцтва про реєстрацію; у 

банку – свідоцтво про відкриття фонду фінансування будівництва. У свідоцтві про 

реєстрацію та проекті новобудови також звертають увагу на цифри. Розмір статутного 

фонду будкомпанії має бути більшим за вартість проекту. Тоді ризик незавершення 

будівництва буде мінімальним. 

 

____10. З 1 січня в Україні набув чинності новий порядок реєстрації нерухомості. До 

цього року такий документ видавався Державною реєстраційною службою. Натомість 

зараз нотаріус видає власнику інформацію про внесення відомостей до Реєстру речових 

прав. Таким чином, право власності на нерухомість існуватиме лише в електронному 

держреєстрі, до якого наявний відкритий доступ. Набір документів для первинної 

реєстрації нерухомості не змінився. Це – заява, паспорт, ідентифікаційний код (за 

наявності), договір купівлі-продажу або дарування тощо. 
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АУДІЮВАННЯ 
 

Аудіювання. Частина 1 
 

Ви прослухаєте п’ять коротких рекламних оголошень (а–ґ). 

Спочатку прочитайте речення 11–15. 

Потім прослухайте тексти. 

У дужках напишіть літеру тексту, яка відповідає ситуації 11–15. 

Кожне рекламне оголошення Ви прослухаєте один раз. 

 

11. (  ) Ви хочете купити нерухомість в кредит на вигідних умовах. Куди Ви можете 

звернутися? 

 

12. (  )  Молодій родині з дитиною потрібна невелика квартира з хорошим транспортним 

сполученням. 

 

13. (  )  Ви маєте земельну ділянку і плануєте швидко побудувати невеликий будинок "під 

ключ". 

 

14. (  ) Вам терміново потрібно зробити якісний ремонт в квартирі, яку Ви щойно купили. 

 

15. (  ) Ви хочете замовити нові якісні меблі для офісу за доступною ціною. Куди Ви 

можете звернутися? 
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Аудіювання. Частина 2 
 

Ви прослухаєте текст. Спочатку прочитайте речення 16–20. 

Потім прослухайте текст і виберіть з трьох відповідей (а, б, в) ту, якa найточніше 

передає зміст тексту. 

Текст Ви прослухаєте двічі. 

 

 

16. Найпростіший спосіб – це купити готовий дім: 

 

а) не потрібно думати про розробників проекту і будівництво будинку; 

б) не потрібно думати, хто розробить проект, та, як придбати ділянку; 

в) не потрібно думати про ділянку, розробників проекту і будівництво. 

 

 

17. Переваги життя у приватному будинку: 

 

а) незалежність від сусідів, можливість самостійно визначати свій життєвий простір, 

відносна незалежність від комунальних компаній; 

б) незалежність від сусідів, можливість самостійно моделювати свій життєвий простір, 

відсутність комунальних компаній; 

в) незалежність від сусідів, відсутність свого життєвого простору, відносна незалежність 

від комунальних компаній. 

 

 

18. З якими проблемами стикаються власники заміських будинків 

 

а) інфраструктурні проблеми, потреба ремонту, плата за відключення комунікацій; 

б) плата за підключення комунікацій, інфраструктурні проблеми, відсутність ремонту; 

в) інфраструктурні проблеми, плата за підключення комунікацій, потреба ремонту. 

 

 

19. Ситуація на ринку землі за останні десять років: 

 

а) ціна на землю стабільна, тому експерти радять купувати землю; 

б) ціна на землю зросла, тому експерти не радять купувати землю; 

в) ціна на землю впала, тому експерти радять купувати землю. 

 

 

20. При виборі земельної ділянки важливо перевірити 

 

а) наявність поблизу об’єктів, що забруднюють навколишнє середовище, під’їзних 

шляхів, можливість підключення електрики та газу; 

б) можливість підключення електрики й газу, будівництва поблизу об’єктів та під’їзних 

шляхів; 

в) наявність поблизу об’єктів, що забруднюють навколишнє середовище, можливість 

будівництва під’їзних шляхів та підключення електрики й газу. 
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ЛЕКСИКА. ГРАМАТИКА 
 

Мовні елементи. Частина 1 
 

Прочитайте текст і з’ясуйте, яке зі слів (а, б, в) пропущено в пунктах 21–30. 

Виберіть правильний варіант відповіді та відзначте його. 

 

Як створити затишок у квартирі 

 

Поняття про затишний будинок чи квартиру в …21… своє. Одні вдома відчувають 

себе чудово в стилі "модерн". Інші …22… з роботи до своєї металопластикової квартири 

в стилі ультра хай-тек. Однак основне …23… для створення затишку в домі – чистота. 

Решта залежить від фантазії та зусиль господарів. 

Доведено, що основний колір в приміщенні впливає на настрій …24…. Палітру 

підбирають залежно від зони (вітальня, спальня, дитяча, кухня та ін). Наприклад, 

насичені яскраві кольори стимулюють …25…. Спокійні, приглушені відтінки сприяють 

відпочинку й розслабленню. Добре виглядає поєднання …26… або контрастних тонів, 

однак, щоб уникнути колірної дисгармонії підбирати їх потрібно грамотно. 

Світло – також важливий елемент для створення затишку в домі. Ідеально, коли в 

кімнаті кілька джерел інтенсивного й приглушеного освітлення. Бра, настільна лампа, 

торшер є не тільки деталлю інтер’єру, але й забезпечують душевний комфорт. 

І не варто думати, що затишок в будинку створює модний дизайнер. Організувати 

…27… своїми руками не складно, достатньо додати кілька інтер’єрних дрібниць. 

Зазвичай, добру атмосферу створять сімейні фотографії в рамках, дитячі малюнки, 

картини та т. д.. Обстановку істотно …28… також кімнатні рослини, текстиль – зі смаком 

підібрані штори, диванні подушки, так само, як і статуетки чи …29… іграшки тощо. 

Головне – не переборщити з їх кількістю, інакше будинок буде …30… на крамницю або 

музей. 

 

21. a) кожного; б) кожному; в) кожний. 

 

22. a) поспішає; б) поспішають; в) поспішати. 

 

23. a) правило; б) правила; в) правилом. 

 

24. a) господар; б) господарей; в) господарів. 

 

25. a) активність; б) активністю; в) активності. 

 

26. a) спорідненими; б) споріднених; в) спорідненого. 

 

27. a) його; б) йому; в) ним. 

 

28. a) пожвавити; б) пожвавили; в) пожвавлять. 

 

29. a) м’які; б) м’якою; в) м’якими. 

 

30. a) схожа; б) схожий; в) схожим. 
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Мовні елементи. Частина 2 
 

Прочитайте текст і з’ясуйте, яке зі слів пропущено в пунктах 31–40. 

Напишіть поруч з літерою (а–з) в дужках відповідну цифру з тексту. 

 

Аматор-винахідник із Чернівців побудував "розумний дім" 

 

Віталій Ришкуляк із Чернівців …31… створив "розумну квартиру". Тепер більшу 

частину операцій, які звичайні люди роблять власноруч, у його квартирі виконує 

штучний інтелект "Єва". Квартира Віталія буквально "нашпигована" …32…. Аматор-

винахідник називає своє помешкання "розумна домівка" і зізнається, що ідею 

максимально автоматизувати житло плекав ще з дитинства. Та чоловіка весь час лякала 

…33… такої системи. 

Тоді чоловік вирішив зробити "квартиру мрії" самотужки, адже знається на 

радіоелектроніці. Усі мікросхеми у домі, що …34… за різноманітні операції, Віталій 

зробив сам за власними кресленнями. І тепер звичайні побутові предмети дивують 

високим рівнем "інтелекту": вимикач світла повідомляє час, …35… сигналізують, коли їх 

треба полити, а кран у ванній кімнаті розуміє, коли подати просто воду, а …36… – гель 

для миття рук. 

Маючи таку надсучасну квартиру, господар не забув подбати і про безпеку. Віталій 

встановив сигналізацію власного …37… та систему із запобігання потопу, що 

автоматично перекриває воду та повідомляє про аварію власника квартири. 

Винахідник-аматор, який за основною …38… – кулінар, витратив на створення 

розумної квартири майже …39… років і близько двох тисяч доларів. Та оскільки 

квартира жорстко "контролює" споживання води, тепла та електрики, тепер за 

комунальні послуги Віталій сплачує значно менше. 

Віталій Ришкуляк не збирається робити бізнес-проект зі свого винаходу, адже …40…, 

що при певних зусиллях та головне – бажанні, кожен здатен "подарувати" своїй квартиру 

інтелект. 

 

a) вартість (   ) б) електронікою  (   ) 
    

в) квіти   (   ) г) впевнений (   ) 
    

ґ) виробництва   (   ) д) власноруч (   ) 
    

е) коли  (   ) є) вісім (   ) 
    

ж) освітою (   ) з) відповідають (   ) 
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ПИСЬМО 
 

Прочитайте електронний лист. 

 

Привіт, дорога Ірино! 

 

Вибач, що я так довго тобі не відповідала. Останнім часом у мене було дуже 

багато справ – ти ж знаєш, минулого місяця ми переїхали в нову квартиру. Які ми 

всі раді! Але й клопотів побільшало. Зараз у нас велика п’ятикімнатна квартира. 

Нарешті у кожної дитини буде своя кімната. Коли ти до нас наступного разу 

приїдеш, будеш також спати в окремій кімнаті. Уявляєш, який це комфорт! Зараз 

ми з Віктором їздимо по магазинах та вибираємо меблі в кухню та вітальню. Якось 

все ще, на жаль, не довіряю інтернет-магазинам. Я сама займалася дизайнерським 

плануванням та підбирала штори. Хочу, щоб ти оцінила мої здібності!.. 

На фірмі, як завжди, багато роботи. Але я ніколи не нарікаю. Ти ж знаєш, мені 

подобається те, чим я займаюся. Діти подорослішали: Сашко вже студент, а Каті 

залишився останній рік у ліцеї. Вона вже думає, де хотіла б вчитися після 

закінчення школи, але ще нічого не вирішила. Головне, щоб добре склала ЗНО. 

Які новини у тебе? Сподіваюся, все гаразд. 

Вітання Сергію і дітям. Чекаємо на Вас незабаром у гості. 

 

Пиши. 

Міцно обнімаю – 

твоя Дарина 

 

 

Напишіть відповідь на лист. 

Зверніть увагу на форму початку та закінчення листа. 

У листі Вам потрібно описати зазначені пункти. 

Продумайте, у якій послідовності це варто зробити. 

 

1. Подякуйте за листа та поцікавтеся подальшими планами Дарини. 

2. Повідомте подругу про те, коли Ви хочете її відвідати, і про Ваші плани. 

3. Напишіть про новини у Вашому житті. 

 

Лист повинен містити не менше 18 речень та 3 запитань. 
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ГОВОРІННЯ 
 

Говоріння. Діалогічне мовлення 
 

Тема 1. Ознайомтеся з такою думкою: 

 

"Нещодавно я одружився, ми обоє маємо престижну роботу й непогано 

заробляємо. Щоб не жити разом з батьками в двокімнатній квартирі, ми 

вирішили взяти у банку кредит і побудувати невелике, але своє помешкання. 

Ознайомившись з умовами виплати кредиту в різних банках, ми все ж таки 

зупинили свій вибір на "Ощадбанку". 

А як Ви вважаєте, взяти кредит і побудувати своє житло – це чудова 

можливість почати нове самостійне життя, чи ні?" 

 

Розкажіть Вашому спiврозмовникові про міркування цієї людини. 

Потім нехай Ваш спiврозмовник обґрунтує свою точку зору. 

Висловіть Ваше особисте ставлення до цієї проблеми. 

Порозмовляйте на цю тему. 

У Вас є 5 хвилин на підготовку. 

Ваша бесіда має тривати до 10 хвилин. 
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Говоріння. Діалогічне мовлення 
 

Тема 2. Ознайомтеся з такою думкою: 

 

"Я, на жаль, дуже неорганізована людина – завжди забуваю своєчасно 

заплатити то за комунальні послуги, то за газ, то за електроенергію. На щастя, 

зараз можна оформити всі ці платежі через банк і не ходити, як раніше, на пошту 

й годинами стояти в черзі. Там завжди лише пенсіонери. У них багато вільного 

часу. До того ж, платять вони відразу за всіх своїх родичів і сусідів, тому й черги 

розтягуються довжелезні. А я працюю щодня до 18.00 години. 

Вважаю, що оплачувати комуналку через банк дуже зручно й це економить 

мій час. Банк отримує від мене доручення, і я ні про що вже більше не 

турбуюся". 

 

Розкажіть Вашому спiврозмовникові про міркування цієї людини. 

Потім нехай Ваш спiврозмовник розповість про свою точку зору. 

Висловіть Ваше особисте ставлення до цієї проблеми. 

Порозмовляйте на цю тему. 

У Вас є 5 хвилин на підготовку. 

Ваша бесіда має тривати до 10 хвилин. 
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Говоріння. Монологічне мовлення 
 

1. Ситуація: 

 

До Вас в гості на тиждень приїжджає давній приятель з Грузії із дружиною й дочкою. 

Ви з ним давно не бачилися і дуже раді цій зустрічі. 

 

Ви повинні вирішити: 

 

 де вони будуть жити? 

 

 хто і як буде проводити з ними час? 

 

 чи будете Ви показувати їм Ваше місто? 

 

 чи підете Ви з ними в гості до брата, який нещодавно переїхав у нову квартиру? 

 

 які сувеніри подаруєте їм на згадку? 

 

Підготуйте розповідь про Ваші ідеї. 

Намагайтеся їх обґрунтувати. 

У Вас є 5 хвилин на підготовку. 

Ваша розповідь має тривати до 10 хвилин. 

Будьте готові дати відповідь на додаткові запитання. 
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Говоріння. Монологічне мовлення 
 

2. Ситуація за малюнком: 

 

Розкажіть спочатку коротко, які особи, речі, ситуація зображені на малюнку, але не 

описуйте їх. 

Опишіть ситуацію чи тему, які пов’язані з особами чи речами, що зображені на малюнку. 
Порівняйте її з ситуацією чи проблемою у Вашій рідній країні чи в іншій країні світу. 

Висловіть Вашу точку зору на цю проблему. 

У Вас є 5 хвилин на підготовку. 

Ваша розповідь має тривати до 10 хвилин. 

Будьте готові дати відповідь на додаткові запитання. 

 

 

 
  

https://img3.address.ua/data/complex/938/bg/complex-knyagini-olgi-15-1.JPG


Українська мова як іноземна: Підготовка до тесту. 

Тренувальні завдання. Середній рівень 

 

89 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

7. Освіта 
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ЧИТАННЯ 
 

Читання. Частина 1 
 

Прочитайте спочатку уважно текст. 

Потім виберіть правильний варіант відповіді та відзначте його. 

 

Чекати змін чи творити їх: 

як ІТ-компанії запустили бакалаврську програму  

в держуніверситеті 

 

Реформування системи освіти цікавить усіх. Насамперед студентів, які хочуть 

отримувати якісну освіту. Університети, які прагнуть випускати конкурентних і 

затребуваних на ринку фахівців. А також роботодавців, які шукають співробітників з 

необхідною базою знань та відповідним набором компетенцій. 

Для ІТ-галузі це питання є одне з найпріоритетніших, адже ІТ, насамперед, – індустрія 

знань, для якої співробітники є основним активом. Проте навчальні програми більшості 

українських вишів далекі від реальності й не відповідають актуальним технологічним 

реаліям. Як наслідок, здобутий випускниками багаж знань на етапі завершення навчання 

часто є застарілим і неактуальним для того, щоб почати працювати в ІТ-компанії над 

реальним проектом. Щоб подолати цю прірву, існуючі навчальні програми потрібно не 

просто регулярно оновлювати, але й постійно запускати нові. Звісно, можна продовжити 

обговорювати проблему і чекати змін, а можна почати діяти. 

Прикладом такої дії є бакалаврська програма "Інтернет речей", яка стартувала в 

Національному університеті "Львівська політехніка". Півсотні студентів вже навчаються 

проектувати системи, в яких пристрої взаємодіють між собою без втручання людини. 

Прогнозують, що до 2020 року кількість пристроїв, підключених до інтернету, сягне  

20,4 млрд об’єктів. Саме тому потреба у кваліфікованих фахівцях, які зможуть 

створювати ці системи, постійно зростатиме.  

Керівництво університету погодилося на запуск нової навчальної програми із 

залученням співробітників ІТ-компаній до викладання. За ініціативи кафедри 

"Комп’ютеризованих систем автоматики" і компанії Lviv IT Cluster розпочалася робота 

над складанням курсу. Над створенням програми "Інтернет речей" працювала робоча 

група із 39 фахівців, 28 з яких – представники бізнесу, 11 – викладачі. Експерти-практики 

відіграли ключову роль, поділившись знаннями, останніми новинками та тенденціями, 

щоб розробити для студентів дійсно актуальне та динамічне навчання. В основі курсу – 

математика, фізика, інженерія, а також "м’які навички" (soft skills): навички презентації 

та роботи з аудиторією і в команді, розв’язання конфліктів і т. д. Програма також передбачає 

прослуховування базового курсу CS50 Гарвардського університету. Для участі у 

програмі відбирають випускників шкіл за результатами зовнішнього не залеж-ного 

оцінювання з української мови та математики і на вибір – з фізики, історії чи іноземної 

мови. Під час першого набору на навчання надійшло 734 заявки, відбір пройшли  

56 охочих. 
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Виберіть правильний варіант відповіді та відзначте його. 

 

 

1. Реформування системи освіти потрібне для 

 

a) підвищення рівня освіти у вищих навчальних закладах; 

б) відповідності згідно з європейською системою освіти; 

в) забезпечення якісної освіти у вищих навчальних закладах. 

 

 

2. Проблема навчальних програми більшості українських вишів – 

 

a) вони застарілі й не відповідають сучасним технологічним вимогам; 

б) вони мають великий обсяг інформації, що не відповідає технологічним реаліям; 

в) вони оновлюються, але ще не відповідають сучасним технологічним вимогам. 

 

 

3. За бакалаврською програмою "Інтернет речей" навчаються студенти, які проектують 

 

a) системи для взаємодії пристроїв, підключених до інтернету; 

б) системи для взаємодії пристроїв в інтернеті без допомоги людини; 

в) системи для взаємодії пристроїв без втручання людини. 

 

 

4. Експерти-практики розробили для студентів програму 

 

a) базового актуального та динамічного навчання; 

б) актуального та динамічного навчання; 

в) актуального навчання з "м’якими навичками".  

 

 

5. Для участі у програмі відбирають випускників шкіл за результатами 

 

a) зовнішнього незалежного оцінювання на вибір; 

б) базового курсу і зовнішнього незалежного оцінювання; 

в) зовнішнього незалежного оцінювання. 
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Читання. Частина 2 
 

Прочитайте спочатку 10 заголовків до текстів (а–з). 

Потім ознайомтеся з 5 текстами. 

З’ясуйте, який із заголовків найкраще відповідає кожному тексту 

та впишіть відповідну літеру (а–з) зліва від номера тексту (6–10). 

 

a) Підготовка фахівців з "Кібербезпеки" 

 

б) Відкрита система освіти 

 

в) Креативні підлітки 

 

г) Нові освітні стандарти 

 

ґ) Вироблення електроенергії хвилями 

 

д) Конкурс професійної майстерності 

 

е) Універсальний тест для українських підлітків 

 

є) Майбутній нобелівський лауреат 

 

ж) Прозорі університети 

 

з) Інтеграція професійної освіти 
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____6. До програми міжнародного оцінювання учнів у школах PISA Україна долучиться 

вже у 2018 році. РISA – це універсальний тест, який перевіряє компетентність учнів з 

читання, математики та природничих дисциплін. Він розрахований на 15-річних підлітків, 

сконструйований без прив’язки до конкретних навчальних програм. Це визнаний 

міжнародний інструмент, який допомагає зрозуміти готовність школярів до подальшого 

життя в суспільстві 21-го століття: перевіряється не пам’ять, а креативність, можливість 

використати знання на практиці, здатність відповідати на провакаційні запитання. 

 

___7. Міністерство освіти і науки планує ввести в дію з нового навчального року перший 

стандарт вищої освіти зі спеціальності "Кібербезпека". У документі зазначено, чого 

мають навчатися та що в результаті вміти випускники за цією спеціальністю після 

закінчення бакалаврату. Затвердження нового стандарту дозволить готувати спеціалістів 

високого рівня, готових застосовувати здобуті знання у реальних умовах та реагувати на 

виклики часу. Підготовка фахівців зі спеціальності "Кібербезпека" має відбуватися в 

тісній співпраці академічного середовища та компаній-роботодавців. 

 

____8. Рейтинг прозорості університетів показує, наскільки університети готові бути 

відкритими та інформувати студентів і викладачів, а також широку громадськість, про 

власну політику через сайти. Перше місце серед українських вишів посіла "Києво-

Могилянська академія", на другому – НТУ "КПІ". Трійку лідерів прозорої системи 

інформування закриває Національний університет біоресурсів і природокористування. 

Дослідження проводилося на основі контент-аналізу інформації й відповідей на 

інформаційні запити. Воно охопило усі державні та комунальні університети, академії та 

інститути. Загалом проаналізували 186 вишів, у яких навчається 1,25 млн студентів. 

 

____9. Десятикласниця з Херсонщини В.Тищенко посіла четверте місце на конкурсі 

молодих науковців Intel International Science and Engineering Fair, що проходив у Лос-

Анджелесі, США. Проект Валерії – "Виробництво електроенергії за допомогою хвиль на 

поверхні води" – належить до галузі енергетики і дозволяє отримувати електроенергію, 

використовуючи принципи електромагнітної індукції. Intel ISEF – всесвітній конкурс 

наукових та інженерних досягнень школярів (13–18 років), у якому щорічно бере участь 

більше 1700 учасників майже з 75 країн світу. Понад два десятки Нобелівських лауреатів 

були свого часу переможцями цього конкурсу. 

 

____10. Перший конкурс професійної майстерності за правилами міжнародного руху 

WorldSkills International стартує у Києві 31 жовтня. Участь України у ньому підвищить 

престиж робітничих професій серед молоді та сприятиме інтеграції професійної  

освіти України у міжнародну систему підготовки кадрів. У конкурсі візьмуть участь  

150 учасників з 25 регіонів країни за такими професійними компетенціями: кондитерське 

мистецтво, кулінарне мистецтво, ресторанний сервіс, перукарське мистецтво, технології 

моди, зварювальні роботи, сухе будівництво та штукатурні роботи, облицювальні 

роботи, сантехніка та опалення, мехатроніка та мобільна робототехніка. 
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АУДІЮВАННЯ 
 

Аудіювання. Частина 1 
 

Ви прослухаєте п’ять коротких рекламних оголошень (а–ґ). 

Спочатку прочитайте речення 11–15. 

Потім прослухайте тексти. 

У дужках напишіть літеру тексту, яка відповідає ситуації 11–15. 

Кожне рекламне оголошення Ви прослухаєте один раз. 

 

11. (   )  Ви – студент і хочете влітку після екзаменаційної сесії ще трохи повчитися, щоб 

дізнатися більше цікавого про Південь України. 

 

12. (   ) Після закінчення школи Ви хочете далі навчатися в університеті, але ще точно не 

знаєте, у якому. Який захід допоможе Вам визначитися? 

 

13. (  ) Інформація з Міністерства освіти важлива для Вас, щоб своєчасно встигнути 

підготуватися до шкільного свята. 

 

14. (   )  Ви цікавитеся тенденціями розвитку сучасної української науки. У якому проекті 

Вам варто взяти участь? 

 

15. (   ) Ваша мета – не тільки диплом про вищу освіту, але й ґрунтовні знання та досвід 

участі у міжнародних проектах для подальшої успішної кар’єри. Куди підете 

вчитися? 
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Аудіювання. Частина 2 
 
Ви прослухаєте текст. Спочатку прочитайте речення 16–20. 
Потім прослухайте текст і виберіть з трьох відповідей (а, б, в) ту, якa найточніше 
передає зміст тексту. 
Текст Ви прослухаєте двічі. 
 
 
16. Люди різних національностей прилетіли із 140 країн світу в Україну, щоб 
 
а) стати волонтерами у мовних таборах та навчитися спілкуватися українською та 

іноземною мовою; 
б) стати волонтерами у мовних таборах та навчитися спілкуватися з українськими 

школярами іноземною мовою; 
в) стати волонтерами у мовних таборах та навчити українських школярів спілкуватися 

іноземною мовою. 
 
 
17. Перш за все волонтерів чекають у містечках та селах, тому що 
 
а) школярі там не хочуть вивчати іноземні мови, і волонтери мають заохотити їх до 

цього; 
б) школярі там не завжди мають можливість поспілкуватися з іноземцями, хоча дуже 

цього хочуть; 
в) школярі там не хочуть спілкуватися з іноземцями, і волонтери мають заохотити їх до 

цього. 
 
 
18. Щоб стати волонтером необхідно 
 
а) заповнити декілька документів, бути молодим, не мати судимостей та пройти невелике 

скайп-інтерв’ю; 
б) заповнити декілька документів на скайпі, бути здоровим, не мати судимостей та 

пройти невелике інтерв’ю; 
в) заповнити декілька документів, бути здоровим, не мати судимостей та пройти 

невелике скайп-інтерв’ю. 
 
 
19. Більшість волонтерів забажали працювати 
 
а) у сільській місцевості та на сході України, де порівняно безпечно; 
б) у населених пунктах та на сході України, де порівняно безпечно; 
в) у невеликих містах та на сході України, де порівняно безпечно. 
 
 
20. У таборах волонтери викладали 
 
а) тільки англійську та французьку; 
б) англійську, іспанську та німецьку; 
в) англійську, французьку та німецьку. 
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ЛЕКСИКА. ГРАМАТИКА 
 

Мовні елементи. Частина 1 
 

Прочитайте текст і з’ясуйте, яке зі слів (а, б, в) пропущено в пунктах 21–30. 

Виберіть правильний варіант відповіді та відзначте його. 

 

Яку спеціальність обрати 
 

Вступна кампанія в Україні розпочнеться 29 червня. Сьогодні український випускник 

школи …21… спробувати вступити до вишу на бюджет, якщо має хороші результати 

ЗНО. Втім, …22… місць там не така вже й велика. Для усіх інших …23… здобувати 

вищу освіту існує платне навчання. Вартість його залежить …24… статусу навчального 

закладу та рівня його викладачів. Під час вступної кампанії цього року можна подавати 

…25… на 4 спеціальності на держзамовлення. При цьому кількість заяв на контрактну 

форму навчання не обмежується. 

Час, коли переважна більшість українців прагнула вивчитися на юриста чи 

економіста, відійшов у минуле. Нині ринок праці потребує інших героїв з інакшими 

професійними навиками. Абітурієнти все частіше звертають увагу на …26… навчатися, а 

у перспективі – і працювати за кордоном. Тому молодим українцям варто обрати таку 

професію, яка в майбутньому буде …27… світовому роботодавцю. Програмісти та  

ІТ-спеціалісти знайдуть роботу поза межами України без проблем. Окрім того, світ 

цікавлять …28… професії: біотехнологи, нанотехнологи та екологи. 

Водночас технічні професії, які так чи інакше стосуються комп’ютерів, найзатребу-

ваніші та найбільш високо оплачувані у світі (за даними дослідження соціальної мережі 

Linkedin). Переважно це: Java-програміст, розробник …29…, Web-архітектор, спеціаліст 

...30… програмного забезпечення, спеціаліст з мережевої безпеки, дизайнер інтерфейсів, 

фахівець зі зберігання та управління даними, розробник мобільних додатків, мережевий 

аналітик, фахівець із хмарних технологій. 

 

21. a) можу; б) можуть; в) може. 

 

22. a) кількості; б) кількість; в) кількістю. 

 

23. a) охочі; б) охочих; в) охочими. 

 

24. a) зі; б) до; в) від. 

 

25. a) заяви; б) заяву; в) заявами. 

 

26. a) можливостями; б) можливість; в) можливістю. 

 

27. a) цікава; б) цікавою; в) цікавої. 

 

28. a) високо-технологічні; б) високотехнологічні; в) високотехнологічні. 

 

29. a) алгоритмів; б) алгоритмами; в) алгоритмам. 

 

30. a) від сполучення; б) по сполученню; в) зі сполучення.  
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Мовні елементи. Частина 2 
 

Прочитайте текст і з’ясуйте, яке зі слів пропущено в пунктах 31–40. 

Напишіть поруч з літерою (а–з) в дужках відповідну цифру з тексту. 

 

Освіта батьків впливає на успішність дітей 

 

Рівень освіти батьків є ключовим …31…, який має безпосередній зв’язок із рівнем 

успішності дітей. Про це йдеться у звіті за …32… дослідження Інституту освітньої 

аналітики, що було проведено за сприяння Українського центру оцінювання якості освіти 

і …33… впливу соціально-економічного середовища на результати навчання школярів.  

В анкетуванні взяли участь 51 тисяча випускників середніх шкіл, ліцеїв, гімназій, 

коледжів, колегіумів, спеціалізованих шкіл та НВК. 

Автори дослідження зазначають, що опитування …34… підтвердило відомий у 

соціології та економіці …35… зв’язку рівня освіти батьків з рівнем навчальних 

результатів дитини: чим вищий рівень освіти мають батьки, тим вищий результат ЗНО 

отримують випускники, причому зв’язок є …36… сильним з усіх предметів. 

Зокрема, опитування показало, що найкращі результати ЗНО у дітей, чиї батьки 

чоловічої статі працюють у сфері ІТ, освіти, …37… та реклами. Що стосується родичок 

жіночої статі, то найуспішніше склали ЗНО випускники, чиї матері працюють у сфері 

освіти, журналістики і реклами. Найнижчий бал …38… у респондентів, чиї батьки 

працюють у сільському господарстві, будівництві, сфері транспорту та зв’язку, а матері – 

у промисловості, будівництві та сільському господарстві. 

Рівень освіти батьків також пов’язаний з планами випускників щодо подальшого 

навчання: серед випускників, які планують навчатися за кордоном, 71% складають 

…39… з родин, де обоє батьків або хоча б один із них мають вищу освіту; і, навпаки, 

професійно-технічну освіту переважно обирають діти з родин, де батьки також мають 

…40… чи середню освіту. 

 

a) факт  (   ) б) фактором (   ) 
    

в) випускників (   ) г) результатами  (   ) 
    

ґ) журналістики  (   ) д) професійно-технічну (   ) 
    

е) присвячено  (   ) є) діти   (   ) 
    

ж) виявився  (   ) з) однаково  (   ) 
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ПИСЬМО 
 

Прочитайте електронний лист. 

 

Шановний Олександре Івановичу! 

 

Я щойно отримав Вашого листа й відразу пишу відповідь. 

Із підручником, який Ви нам надіслали на рецензію, я уважно ознайомився. На 

мою думку, це хороший підручник, і я впевнений, що так само, як і попередні Ваші 

роботи, він матиме популярність серед студентів та викладачів. Цього тижня я 

планую написати позитивний відгук на нього та вислати Вам. Непогано було б вже 

зараз опублікувати інформацію про нього в журналі "Українська мова за 

кордоном". 

За нагоди хочу також повідомити, що у березні в Київському національному 

університеті на кафедрі методики викладання іноземних мов відбудеться 

Міжнародна науково-практична конференція, присвячена лінгвокультурному 

коментуванню текстів. 

Оргкомітету і, перш за все, мені, буде приємно, якщо Ви погодитеся взяти 

участь у конференції, а також виступити з доповіддю. За підсумками конференції 

плануємо опублікувати матеріали у спеціальному номері одного з ліцензованих 

українських журналів. 

Якщо Ви маєте бажання взяти участь у конференції, ми надішлемо Вам 

офіційне запрошення. 

Здоров’я та творчих успіхів! 

Пишіть. Чекатиму на Вашу відповідь! 

 

З повагою – 

Дмитренко В. П. 

 

Напишіть відповідь на лист. 

Зверніть увагу на форму початку та закінчення листа. 

У листі Вам потрібно описати зазначені пункти. 

Продумайте, у якій послідовності це варто зробити. 

 

1. Подякуйте за позитивний відгук на підручник. 

2. Виявіть зацікавлення щодо участі в конференції. 

3. Уточніть час, місце і тему конференції. 

4. Напишіть про новини у Вашому університеті. 

 

Лист повинен містити не менше 18 речень та 3 запитань. 
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ГОВОРІННЯ 
 

Говоріння. Діалогічне мовлення 
 

Тема 1. Ознайомтеся з такою думкою: 

 

"Україна все більше інтегрується у європейський простір, і не тільки в 

торгово-економічний. Абітурієнти також часто звертають увагу на різні 

можливості навчатися за кордоном. На мою думку, все ж таки краще здобувати 

вищу освіту саме там. Адже навчатися у престижному університеті – перший 

крок на шляху до успішної кар’єри. Безперечно, що це непросто, і вимагає 

немало сил і грошей, але досвід показує, що воно того варте. Більшість 

роботодавців надають перевагу тим, хто навчався у престижних університетах 

світу". 

 

Розкажіть Вашому спiврозмовникові про міркування цієї людини. 

Потім нехай Ваш спiврозмовник обґрунтує свою точку зору. 

Висловіть Ваше особисте ставлення до цієї проблеми. 

Порозмовляйте на цю тему. 

У Вас є 5 хвилин на підготовку. 

Ваша бесіда має тривати до 10 хвилин. 
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Говоріння. Діалогічне мовлення 
 

Тема 2. Ознайомтеся з такою думкою: 

 

"Володіння хоча б однією іноземною мовою, на мою думку, в наш час 

надзвичайно важливе. І не лише, коли подорожуєш чи відпочиваєш десь за 

кордоном. Такі знання можуть суттєво підвищити шанси отримати 

перспективну, високооплачувану роботу та забезпечити конкурентні переваги 

перед іншими претендентами на ту чи іншу посаду. Найголовніше, вони 

відкривають доступ до інформації, дають можливість самостійно зрозуміти її, 

проаналізувати, зробити правильні висновки. Тому, чим більше іноземних мов 

ти знаєш, тим краще". 

 

Розкажіть Вашому спiврозмовникові про міркування цієї людини. 

Потім нехай Ваш спiврозмовник розповість про свою точку зору. 

Висловіть Ваше особисте ставлення до цієї проблеми. 

Порозмовляйте на цю тему. 

У Вас є 5 хвилин на підготовку. 

Ваша бесіда має тривати до 10 хвилин. 
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Говоріння. Монологічне мовлення 
 

1. Ситуація: 

 

Ви і Ваш друг незабаром закінчуєте університет. Проте зараз на літніх канікулах Ви 

удвох вирішили розпочати вивчення ще однієї іноземної мови. 

 

Ви повинні вирішити: 

 

 яку мову будете вивчати і чому? 

 

 як збираєтеся вивчати мову (на курсах чи приватно)? 

 

 де будете вивчати мову (у своїй країні чи за кордоном)? 

 

 яку країну оберете? 

 

 де краще поселитися (готель, гуртожиток чи проживання у сім’ї)? 

 

 яку форму навчання виберете (об’єднаєте навчання з відпусткою чи ні)? 

 

 яку форму подорожі оберете (обмін між студентами, самостійно чи через 

турагенство)? 

 

Підготуйте розповідь про Ваші ідеї. 

Намагайтеся їх обґрунтувати. 

У Вас є 5 хвилин на підготовку. 

Ваша розповідь має тривати до 10 хвилин. 

Будьте готові дати відповідь на додаткові запитання. 
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Говоріння. Монологічне мовлення 
 

2. Ситуація за малюнком: 

 

Розкажіть спочатку коротко, які особи, речі, ситуація зображені на малюнку, але не 

описуйте їх. 

Опишіть ситуацію чи тему, які пов’язані з особами чи речами, що зображені на малюнку. 
Порівняйте її з ситуацією чи проблемою у Вашій рідній країні чи в іншій країні світу. 

Висловіть Вашу точку зору на цю проблему. 

У Вас є 5 хвилин на підготовку. 

Ваша розповідь має тривати до 10 хвилин. 

Будьте готові дати відповідь на додаткові запитання. 
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8. Робота 
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ЧИТАННЯ 
 

Читання. Частина 1 
 

Прочитайте спочатку уважно текст. 

Потім виберіть правильний варіант відповіді та відзначте його. 

 

Що робити, якщо ваша професія завтра зникне 

 

Штучний інтелект, електромобілі, багатозадачні роботи і літаючі дрони перестали 

бути просто фантазією і вигадкою, а перетворилися на реальність.  

Важливо розуміти, що часи, коли бухгалтер займався тільки бухгалтерією, продавець 

– продажами, а суддя – правосуддям, закінчилися. І щоб займати гідне місце на ринку 

праці, необхідно постійно розширювати свої знання, удосконалювати навички та 

освоювати нові напрямки. Багатьом здається, що всі ці передові розробки торкнуться нас 

ще зовсім не скоро. Мовляв, де Україна, а де штучний інтелект? Смішно сказати, але на 

деяких вітчизняних підприємствах бухгалтерію все ще ведуть в ручному режимі, не 

кажучи вже про інші технологічні процеси. Проте, ці пережитки минулого зустрічаються 

все рідше й рідше.  

Безліч українських компаній переходять на нові методи організації праці і підходу до 

здійснення поставлених цілей. Petcube, SolarGaps, Grammarly, Promo.ua – Ви коли-небудь 

чули про ці компанії? Ні, тоді "Гугл" вам на допомогу. Ці та сотні інших українських 

хлопців на своєму прикладі вже довели, що при правильній розстановці пріоритетів і 

грамотно розподілених ресурсах можна легко вийти на світовий рівень і затьмарити 

конкурентів з різних країн. Все, що для цього необхідно – поховати старі 

стандарти ведення бізнесу та побудови команди, що приїлися. 

Якщо Ви думаєте, що до Вас технології не дійдуть скоро, озирніться навколо – вони 

вже тут. І ті, хто ще не готовий це прийняти, на жаль, ризикують залишитися за бортом. 

У випадку, якщо люди і надалі будуть вважати, що 5 років інституту і 10 років роботи за 

фахом – це все. Якщо Ви не хочете стати героєм антиутопічної реальності, в якій 

бездушна машина забирає Ваше робоче місце, пора діяти. І це не жарти! Колись давно 

люди вірили в цілющі властивості тютюну і подорожника, а сьогодні нанороботи можуть 

розпізнавати і виліковувати ракові клітини. Колись вести складський облік потрібно було 

в письмовому вигляді, заповнюючи стоси об’ємних зошитів. Сьогодні досить встановити 

програму, і весь обсяг даних – до Ваших послуг. 

Що ж робити, щоб залишитися на плаву? Зайнятися професійним і особистим 

розвитком. А саме: розглянути альтернативні варіанти діяльності – записатися на курси з 

абсолютно нової для Вас дисципліни, спробувати себе в незвичній професії, більше 

читати і аналізувати прочитане. Але головне – навчитися застосовувати всі отримані 

знання на практиці, не боятися розширювати список своїх навичок і підвищувати рівень 

експертності в обраних напрямках. 
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Виберіть правильний варіант відповіді та відзначте його. 

 

 

1. Щоб займати гідне місце на ринку праці, варто 

 

a) постійно розширювати свої знання, удосконалювати навички та виходити із зони 

комфорту; 

б) постійно розширювати свої знання, удосконалювати навички та освоювати нові напрямки; 

в) постійно розширювати свої знання, розвивати інтелект та освоювати нові напрямки. 

 

 

2. Українські компанії, які вже вийшли на світовий рівень, своєчасно перейшли 

 

a) на нові методи організації роботи і підходу до здійснення поставлених цілей; 

б) на нові методи управління в роботі й підходу до здійснення поставлених цілей; 

в) на нові методи організації роботи і підходу до планування поставлених цілей. 

 

 

3. Щоб легко вийти на світовий рівень і затьмарити конкурентів, необхідно 

 

a) поховати старі стандарти ведення обліку та побудови команди, що приїлися; 

б) поховати старі стандарти ведення управління та стабілізації команди, що приїлися; 

в) поховати старі стандарти ведення бізнесу та побудови команди, що приїлися. 

 

 

4. Щоб залишитися на плаву в час розвинутих технологій, доцільно 

 

a) записатися на курси з вивчення нової іноземної мови, спробувати себе в незвичній 

спрофесії, більше читати і аналізувати прочитане; 

б) записатися на курси з абсолютно нової дисципліни, спробувати себе в незвичній 

професії, більше читати і аналізувати прочитане; 

в) записатися на курси з абсолютно нової дисципліни, спробувати себе в незвичній 

професії, розвивати критичне мислення. 

 

 

5. Першочергово треба володіти такими характеристиками: 

 

a) навчитися застосовувати свої навички, не боятися розширювати свої знання і 

підвищувати рівень експертності в обраних напрямках; 

б) навчитися застосовувати отримані знання на практиці, не боятися розширювати 

список своїх навичок і підвищувати рівень кваліфікації на курсах; 

в) навчитися застосовувати отримані знання на практиці, не боятися розширювати 

список своїх навичок і підвищувати рівень експертності в обраних напрямках.  
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Читання. Частина 2 
 

Прочитайте спочатку 10 заголовків до текстів (а–з). 

Потім ознайомтеся з 5 текстами. 

З’ясуйте, який із заголовків найкраще відповідає кожному тексту 

та впишіть відповідну літеру (а–з) зліва від номера тексту (6–10). 

 

a) Рейтинг жінок-підприємиць України. 

 

б) Змінювати місце роботи – це нормально. 

 

в) Боротьба зі стресом. 

 

г) Правила працевлаштування. 

 

ґ) Як написати резюме? 

 

д) Проблеми на роботі? Вихід завжди є. 

 

е) Гендерний розподіл. 

 

є) Будьте допитливими. 

 

ж) Поради працівникам. 

 

з) Ваш перший робочий день. 
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____6. При складанні резюме розпишіть детальніше ті місця роботи, які Ви вважаєте 

успішними у своєму професійному житті, навіть якщо Ви займали приблизно одну і ту ж 

посаду. Обов’язково вкажіть, якщо Вас на якомусь з підприємств підвищували на посаді, 

та покажіть етапи свого зростання. Не бійтеся згадувати про неофіційний досвід без 

запису в трудовій книжці. Ваше завдання – показати фактичні знання, які належать до 

профілю роботи, на яку Ви претендуєте. Зрозуміло, що це необхідно буде пізніше 

підтвердити рекомендаціями, створеними проектами тощо. Робіть також акцент на 

різнобічному досвіді, який Ви отримали завдяки зміні діяльності. 

___7. Виявляється, найбільше жінок-підприємиць не в столиці, а на півдні та сході 

України. Від 42 до 45 % бізнес-леді є у Донецькій, Луганській, Одеській, Херсонській, 

Хмельницькій, Чернігівській областях та Криму. Найменше жінок-підприємиць у Києві 

та Київській області Такими є результати дослідження гендерного розподілу, яке провели 

експерти Українського центру суспільних даних у співпраці з Лігою ділових та 

професійних жінок України. Жінки переважають у сферіі "Роздрібна торгівля", крім 

торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами. Майже "жіночими" є сфери 

"Надання інших індивідуальних послуг" та "Освіта". 

 

____8. Ще років 10–15 тому вважалося непристойним, якщо ти пропрацював близько 

двох років на одному підприємстві й пішов. У нового роботодавця виникало багато 

питань, адже раніше оптимальним варіантом вважалося залишатися роками на одному 

місці. Але ситуація змінилася: сьогодні при складанні резюме кандидат вже не боїться 

показувати зміну роботи кожні 2–3 роки. Працівникам відділу кадрів важливіше, в якій 

компанії людина працювала і які обов’язки там виконувала, зони її відповідальності та 

результати, яких вона досягла. Але у кадровиків все ж є деякі свої негласні правила, як 

часто потрібно змінювати роботу і скільки трудитися на одному місці. 

 

____9. Яким має бути перший робочий день? У великих компаніях людина із відділу 

персоналу ознайомлює нового працівника із правилами, уставом фірми, колективом. 

Показує робоче місце, кабінети, кухню. У невеликих фірмах це може зробити керівник. 

Але часто усе треба робити самому. Знайомтеся по черзі з усіма, усміхайтеся, поводьтеся 

стримано і ввічливо, обов’язково запам’ятовуйте імена і посади. Не соромтеся задавати 

запитання щодо поставлених завдань, розпитуйте навіть про дрібниці – де брати воду для 

кави, як вмикати принтер. Можете звернутися до секретарки, зазвичай вона в курсі усіх 

справ. 

 

____10. Звісно, обсяг роботи і терміни - це далеко не всі проблеми, з якими нам 

доводиться стикатися на роботі. Причиною дискомфорту і хвилювань можуть бути 

фактори, на які впливати практично неможливо. Наприклад, проблеми у взаєминах з 

колективом або конкретною людиною, особистий конфлікт з керівництвом тощо. В таких 

умовах важливо відповісти собі на одне питання: чи є у Вас дійсно вагомі мотиви 

продовжувати роботу в даній компанії, чи отримуєте Ви щось, заради чого варто 

залишатися тут? Якщо вагома причина є – шукайте способи боротьби зі стресом. Якщо 

немає – шукайте можливість змінити своє життя і, звичайно, роботу. 
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АУДІЮВАННЯ 
 

Аудіювання. Частина 1 
 

Ви прослухаєте п’ять коротких рекламних оголошень (а–ґ). 

Спочатку прочитайте речення 11–15. Потім прослухайте тексти. 

У дужках напишіть літеру тексту, яка відповідає ситуації 11–15. 

Кожне рекламне оголошення Ви прослухаєте один раз. 

 

11. (   ) Ви цікавитеся інноваційними технологіями і шукаєте перспективну роботу в цій 

сфері. 

 

12. (   ) У Вас великий досвід роботи монтажником в будівельних компаніях. Зараз Вас 

цікавить офіційне працевлаштування за спеціальністю у Києві. 

 

13. (   ) Ваші друзі порадили Вам придбати книгу, яка допоможе у пошуках нового місця 

 роботи. 

 

14. (   ) Ви маєте власний автомобіль і добре знаєте своє рідне місто. На яку роботу Ви 

можете влаштуватися? 

 

15. (   ) На Вашу думку, поради фахівців Центру зайнятості у пошуках нової роботи  

можуть бути корисними. 
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Аудіювання. Частина 2 
 

Ви прослухаєте текст. Спочатку прочитайте речення 16–20. 

Потім прослухайте текст і виберіть з трьох відповідей (а, б, в) ту, якa найточніше 

передає зміст тексту. 

Текст Ви прослухаєте двічі. 

 

 

16. Щоб перетворити хобі у бізнес потрібно 

 

а)  брати участь в міських ярмарках, проводити майстер-класи, рекламувати свій товар та 

дорого продавати його в інтернеті; 

б)  проводити майстер-класи, брати участь в міських ярмарках, рекламувати свій товар та 

продавати готові вироби на ярмарках; 

в) продвигати готові вироби в інтернеті, брати участь в міських ярмарках, проводити 

майстер-класи та рекламувати свій товар. 

 

 

17. Власний бізнес можна почати з 

 

а) продажу свіжої зелені, овочів, фруктів, які вирощуєте на дачі; 

б) продажу господарчих товарів, яєць, фруктів, які вирощуєте на дачі; 

в) продажу свіжої зелені, яєць, овочів, які вирощуєте на дачі. 

 

 

18. На ринку виробництва контенту затребувані  

 

а) описи товарів, відгуки на фільми, рецензії на книги; 

б) описи товарів та послуг, відгуки на фільми, авторські права; 

в) описи товарів, відгуки на фільми, авторські права. 

 

 

19. Під час пошуку роботи за наймом у сорок років 

 

а) без досвіду роботи взагалі неможливо конкурувати з молодшими претендентами; 

б) без досвіду роботи дуже складно конкурувати з молодшими претендентами; 

в) без досвіду роботи не варто намагатися конкурувати з молодшими претендентами. 

 

 

20. Як ще собі допомогти під час пошуку роботи? 

 

а) отримувати нові знання, оновлювати багаж знань, які вже маєте, бути гнучкими; 

б) отримувати нові знання, бути гнучкими, постійно питати про вакансій; 

в) оновлювати багаж знань, які є, отримувати нові, проглядати вакансії на сайтах. 
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ЛЕКСИКА. ГРАМАТИКА 
 

Мовні елементи. Частина 1 
 

Прочитайте текст і з’ясуйте, яке зі слів (а, б, в) пропущено в пунктах 21–30. 

Виберіть правильний варіант відповіді та відзначте його. 

 

Україна покращила позиції в глобальному рейтингу інновацій 

 

Україна посіла 50 місце серед 127 …21… світу в щорічному рейтингу інноваційних 

економік. Дослідження враховує різні показники, що впливають на розвиток …22…в 

кожній країні. Зокрема позиції України сильні в частині легкості відкриття …23… – 18 

місце за цим показником. При цьому, за легкістю …24…банкрутства результат один із 

найгірших в світі – 120 місце. Ще гірше дослідники оцінили рівень політичної 

стабільності та безпеки – 124 місце з 127. Інші слабкі сторони України – неефективне 

урядування, високі кредитні ставки, …25… стан розробки кластерів, загальна слабкість 

та повільний розвиток економіки. 

При цьому за показником …26… середньої освіти України посіла друге місце, а за 

показником задіяння жінок …27… – третє. Успіхів також вдалося досягнути за рахунок 

високих державних видатків на освіту, іноземних …28… в інновації та IT-експорту. 

Індекс глобальних інновацій (GII) детально аналізує показники для 127 країн, які 

загалом складають 92,5 % населення світу та 97,6 % …29… ВВП. Запущений бізнес-

школою INSEAD в 2007 році, сьогодні GII публікується Корнельським університетом, 

INSEAD та Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (ВОІВ) – спеціалізованим 

агентством ООН. Аудит ...30… провів Дослідницький центр (JRC) Європейської комісії. 

 

21. a) країн; б) країни; в) країнами. 

 

22. a) інноваціями; б) інновацій; в) інноваціях. 

 

23. a) бізнеса; б) бізнесу; в) бізнесом. 

 

24. a) процедурами; б) процедурою; в) процедури. 

 

25. a) незадовільний; б) незадовільні; в) незадовільна. 

 

26. a) якостей; б) якістю; в) якості. 

 

27. a) в галузі; б) у галузі; в) у галузей. 

 

28. a) інвестиціями; б) інвестицій; в) інвестиції. 

 

29. a) світового; б) світовому; в) світовим. 

 

30. a) розрахунки; б) розрахунками; в) розрахунків. 

  

http://www.globalinnovationindex.org/analysis-economy
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Мовні елементи. Частина 2 
 

Прочитайте текст і з’ясуйте, яке зі слів пропущено в пунктах 31–40. 

Напишіть поруч з літерою (а–з) в дужках відповідну цифру з тексту. 

 

Як почуватися щасливіше на роботі 

 

Робота займає велике …31… в житті працюючої людини – ми перебуваємо там 

приблизно …32… свого дня. При цьому знайти ідеальне місце, в якому б влаштовувало 

все, може далеко не кожен. Щоб бути в …33… настрої і робити свою роботу 

якісно, існують правила, які зроблять Ваш робочий день приємнішим. 

Подбайте про ті питання, яких Ви найбільше боїтеся, і …34… з тим жахливим 

"нависаючим" відчуттям, яке поглинає Вашу енергію. Якщо Ви зможете справитися з 

цими завданнями вранці, Вам не потрібно буде постійно думати про них протягом дня. 

Це може збільшити Ваш рівень енергії і …35…. 

Дослідження показують, що нещасні люди …36… зациклюються на негативних 

речах, ніж щасливі. Концентрація на негативних моментах може виснажити Вас як 

розумово, так і фізично. Уникайте …37… людей і негативних розмов. Зосередьте свої 

думки на тому, що вам подобається на роботі, а не на речах, які виводять Вас із себе або 

засмучують. 

Виконуйте свої …38…. Коли Ви не в змозі виконати те, що обіцяли собі, Ваш настрій 

може сильно впасти. Незалежно від того, чи є це підготовкою нової торгової пропозиції, 

терміном реалізації проекту або звітом, переконайтеся, що Ви виконуєте свої 

зобов’язання. 

Відволікайтеся від …39…. Відпочиньте на кілька хвилин і поспілкуйтеся з колегою. 

Виходьте на прогулянку під час обідньої перерви. Прогулянка на свіжому повітрі і 

перебування на сонці вже самі по собі …40… настрій і продуктивність. 

 

a) попрощайтеся   (   ) б) місце   (   ) 
    

в) гарному  (   ) г) бадьорості   (   ) 
    

ґ) третину   (   ) д) негативних  (   ) 
    

е) покращують   (   ) є) комп’ютера   (   ) 
    

ж) обіцянки   (   ) з) частіше  (   ) 



 

Новікова О. М., Тулузакова О. Г., Штанденко У. М. 
 

 

112 

ПИСЬМО 
Прочитайте оголошення. 

 

 

Терміново потрібен секретар-референт! 

 

Фірма Експoінформ запрошує взяти участь у конкурсі на заміщення вакантної 

посади "Секретар-референт". 

Основні якості: уважність, відповідальність, пунктуальність, грамотна усна та 

письмова українська мова, володіння англійською буде перевагою, вміння та 

бажання працювати з людьми, бажано вища освіта. 

Функціональні обов’язки: планування і координування робочого графіка 

керівника, опрацювання та розподіл інформації, ведення ділової переписки, 

підготовка та організація ділових зустрічей, переговорів, нарад. 

Тип зайнятості: повний робочий день (можливо для студентів заочної або 

вечірньої форми навчання). 

Якщо Ви бажаєте стати частиною нашої команди, чекаємо на Ваші резюме! 

 

"Експоінформ", Київ 00214, вул. Т. Бульби, буд. 54, офіс 241. 

Телефон для довідок: (095) 954-03-00, 954-98-95. 

Адреса ел. пошти: expinform.info@com.ua 

 

 

 

Напишіть відповідь роботодавцю на адресу електронної пошти. 

Зверніть увагу на форму початку та закінчення листа. 

У резюме Вам потрібно описати зазначені пункти. 

Продумайте, у якій послідовності це варто зробити. 

 

1. Повідомте Ваші особисті дані. 

2. Запропонуйте свою кандидатуру на посаду секретаря-референта. 

3. Вкажіть на отриману освіту, досвід роботи та свої особисті якості. 

4. Зацікавте своєю пропозицією роботодавця. 

 

Лист повинен містити не менше 18 речень та 3 запитань. 
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ГОВОРІННЯ 
 

Говоріння. Діалогічне мовлення 
 

Тема 1. Ознайомтеся з такою думкою: 

 

"Мода на професії час від часу змінюється: раніше престижними вважалися 

професії вчених, лікарів, а зараз менеджерів та банкірів. Проте, у багатьох 

країнах завжди була популярною професія вчителя. Мода на неї ніколи не 

минала. У нашій країні, на жаль, ситуація з престижністю цієї професії  

зараз трохи змінилася, але я все ж таки хочу стати вчителем. Особливо зараз, 

коли планують реформувати середню освіту в Україні, що передбачає модерні-

зацію шкільного середовища". 

 

Розкажіть Вашому спiврозмовникові про міркування цієї людини. 

Потім нехай Ваш спiврозмовник обґрунтує свою точку зору. 

Висловіть Ваше особисте ставлення до цієї проблеми. 

Порозмовляйте на цю тему. 

У Вас є 5 хвилин на підготовку. 

Ваша бесіда має тривати до 10 хвилин. 
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Говоріння. Діалогічне мовлення 
 

Тема 2. Ознайомтеся з такою думкою: 

 

"У світі є багато професій – більше 40 000. А як обрати правильну? Дехто 

вважає, що кожній людині підходить лише одна спеціальність, одна професія.  

На думку інших, кожна людина, якщо захоче, може опанувати кілька 

спеціальностей, знайти себе в декількох професіях. Адже професіоналами не 

народжуються – ними стають. Більшість людей знаходять "свій" фах не відразу, 

а іноді досить пізно. На мою думку, це ризик – міняти і шукати все життя саме 

"свою" професію. Краще вже мати щось стабільне". 

 

Розкажіть Вашому спiврозмовникові про міркування цієї людини. 

Потім нехай Ваш спiврозмовник розповість про свою точку зору. 

Висловіть Ваше особисте ставлення до цієї проблеми. 

Порозмовляйте на цю тему. 

У Вас є 5 хвилин на підготовку. 

Ваша бесіда має тривати до 10 хвилин. 
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Говоріння. Монологічне мовлення 

 

1. Ситуація: 

 

Ви і Ваш друг-одногрупник за рік закінчуєте навчання в університеті та отримуєте 

диплом. Щоб зібрати хоч трохи досвіду для пошуку роботи у майбутньому, Ви з ним 

вирішили попрацювати на останніх літніх канікулах. 

 

Ви повинні вирішити: 

 

 яку саме роботу будете шукати? 

 

 де і як Ви її будете шукати? 

 

 чи будете радитися з кимось щодо цього питання? 

 

 як довго плануєте працювати влітку? 

 

 чи будете працювати разом з другом? 

 

Підготуйте розповідь про Ваші ідеї. 

Намагайтеся їх обґрунтувати. 

У Вас є 5 хвилин на підготовку. 

Ваша розповідь має тривати до 10 хвилин. 

Будьте готові дати відповідь на додаткові запитання. 
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Говоріння. Монологічне мовлення 
 

2. Ситуація за малюнком: 

 

Розкажіть спочатку коротко, які особи, речі, ситуація зображені на малюнку, але не 

описуйте їх. 

Опишіть ситуацію чи тему, які пов’язані з особами чи речами, що зображені на малюнку. 
Порівняйте її з ситуацією чи проблемою у Вашій рідній країні чи в іншій країні світу. 

Висловіть Вашу точку зору на цю проблему. 

У Вас є 5 хвилин на підготовку. 

Ваша розповідь має тривати до 10 хвилин. 

Будьте готові дати відповідь на додаткові запитання. 

 

 

 

 
  

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVy8-lp9nUAhWBuhQKHf1wBMgQjRwIBw&url=https://besplatka.ua/obyavlenie/robota-onlain-81825a&psig=AFQjCNH-q3PGLPKoBskBmoM3OqDL6khkcA&ust=1498490751617239
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9. Здоров’я  

та здоровий  

спосіб життя 
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ЧИТАННЯ 
 

Читання. Частина 1 
 

Прочитайте спочатку уважно текст. 

Потім виберіть правильний варіант відповіді та відзначте його. 

 

Медична реформа в Україні: 5 новацій, які змінять все 

 

На пленарному засіданні Верховної Ради офіційно запустили медичну реформу. 

Дискусії навколо неї продовжуються навіть після прийняття закону. Є багато 

занепокоєнь, які оголошують експерти. Чи вистачить грошей в українців на медицину? 

Чи не отримаємо ми нову проблему – відсутність ліків? Як працюватимуть лікарні у 

регіонах, які опиняться під загрозою ліквідації? Та чи не змусить реформа займатися 

українців самолікуванням через брак коштів? 

Проте більшість громадян досі так і не розуміє, для чого вона та чому так багато уваги 

навколо неї. Отже, до Вашої уваги п’ять основних нововведень від Міністерства охорони 

здоров’я України: 

– Вибір за вами. Пацієнт буде мати можливість самостійно обирати лікаря та медичну 

установу. Це означає, що не буде жодної прив’язки до місця проживання або реєстрації, 

що дуже добре для тих, хто часто їздить у відрядження. З конкретним лікарем пацієнт 

укладає контракт на надання медичних послуг (по суті, оплачується консультація в 

терапевта). Також можна обрати обслуговування як у державній, так і в приватній 

клініці. 

– Оплата послуг. Вводиться триступенева оплата медичних послуг: "Гарантований 

пакет", або так званий "зелений". Він покривається коштом держави. Входить в нього 

оплата невідкладної, первинної, а також паліативної допомоги (допомоги пацієнтам, у 

яких смертельні захворювання). "Синій пакет" – частково покривається коштом держави. 

За такою схемою планують оплачувати консультації вузькопрофільних лікарів, лікування 

в стаціонарі, проведення операцій, зокрема й пологів. Наразі про вартість та пропорції в 

цьому пакеті не повідомляють. "Червоний пакет" – медичні послуги оплачує пацієнтом 

самостійно. Відповідно, пацієнти будуть розраховуватися за стоматологію та естетичну 

медицину. 

– Створюється Національна служба здоров’я України. Через цей орган будуть 

проходити державні кошти з "Гарантованого пакету", і саме через нього можна буде 

укласти договір з конкретним лікарем. 

– Електронний реєстр. Ніяких паперових медичних карт. Планується створення 

електронного реєстру пацієнтів. 

– Компенсація за ліки. Передбачається грошова компенсація за певні препарати. Їхній 

перелік буде встановлювати Кабмін. Із 1 січня 2020 року буде сдійснюватися 

компенсація лікарських препаратів, передбачених "гарантованим пакетом". 

Отже, вже з 1 січня нового року українці лікуватимуться за новою системою.  
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Виберіть правильний варіант відповіді та відзначте його. 

 

 

1. Можливість самостійно обирати лікаря та медичну установу буде особливо 

корисною для 

 

a) тих, хто не має постійної реєстрації за місцем проживання; 

б) тих, хто хоче обирати лікаря та медичну установу за власним бажанням; 

в) тих, хто часто їздить у відрядження. 

 

 

2. За схемою часткового покриття коштом держави оплачуватимуться медичні 

послуги 

 

a) лікування в стаціонарі, проведення пологів та операцій; 

б) первинної допомоги, проведення пологів та операцій, лікування; 

в) лікування в стаціонарі, проведення стоматологічних операцій. 

 

 

3. Паліативна допомога – це 

 

a) первинна допомога смертельнохворим пацієнтам; 

б) допомога пацієнтам, у яких смертельні захворювання; 

в) допомога, яка частково здійснюється за кошти держави. 

 

 

4. Договір з конкретним лікарем можна буде укласти 

 

a) через Національну комісію служби здоров’я України; 

б) через Національну службу здоров’я України; 

в) через Національну службу здоров’я "Гарантований пакет". 

 

 

5. "Зелений пакет" передбачає: 

 

a) забезпечення лікарської допомоги хворим; 

б) державне фінансування всіх витрат; 

в) державну компенсацію лікарських препаратів. 
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Читання. Частина 2 
 

Прочитайте спочатку 10 заголовків до текстів (а–з). 

Потім ознайомтеся з 5 текстами. 

З’ясуйте, який із заголовків найкраще відповідає кожному тексту 

та впишіть відповідну літеру (а–з) зліва від номера тексту (6–10). 

 

a) Запорука здоров’я. 

 

б) Погані звички. 

 

в) Шанс на життя. 

 

г) Велике відкриття імунологів. 

 

ґ) Корисні поради на літо. 

 

д) Наше оточення – наші звички. 

 

е) Шоколад – це не тільки смачно. 

 

є) Подаруй життя. 

 

ж) Ласунки. 

 

з) Серце для робота. 
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___6. Суспільні стандарти можуть вплинути на звички людини, а це має безпосередній 

вплив на здоров’я. Якщо у вашому оточенні більше тих, хто ходить пішки, їздить на 

велосипеді, споживає багато овочів та фруктів, цілком можливо, що й Ви поступово 

переймете здорові звички своїх рідних, друзів та колег. Утім, поганий приклад теж 

впливає: перебуваючи серед людей котрі часто харчуються в закладах швидкого 

харчування, мало рухаються та мають шкідливі звички, значно важче дотримуватися 

здорового способу життя. 

 

___7. В Україні вперше провели унікальну операцію з пересадки механічного серця. Про 

це у Facebook написав директор Інституту серця: "Ми зробили це! Перше механічне 

серце в Україні імплантовано в Інституті серця. Пацієнт щойно виїхав у реанімацію". 

Операцію зроблено 41-річному пацієнтові з Харкова, який звернувся до лікарів з тяжкою 

серцевою недостатністю. За словами лікаря, використання штучного механічного серця 

для хворих з тяжкою серцевою патологією збільшує їхні шанси вижити і дочекатися 

необхідного для трансплантації донорського органу. 

 

____8. Шоколад люблять усі, або майже усі. Лікарі радять вживати чорний шоколад, як 

джерело антиоксидантів, що позитивно впливають на здоров’я. Вживання лише 

декількох квадратиків чорного шоколаду в день може знизити ризик смерті від інсульту 

або інфаркту майже на 50 %. Флавоноїди, які і аспірин не дають змоги тромбоцитам 

"склеїтися" між собою та утворити у судинах тромб. Тому кардіологи рекомендують 

чорний шоколад людям із підвищеною в’язкістю крові. Какао та чорний шоколад 

знижують також артеріальний тиск, зменшують рівень "поганого холестерину" у крові і 

мають протизапальну дію. 

 

____9. Улітку найкраще розпочинати вести здоровий активний спосіб життя. Саме зараз 

набагато простіше налаштувати себе на нові правила. Наприклад, рано прокидатися та 

робити зарядку. Сприяє пробудженню яскраве вранішнє сонце і тепло. Користуйтеся 

нагодою вранці ходити пішки. Навіть годинна прогулянка перед роботою – це вже 

запорука здоров’я. Літо також пора свіжих овочів, фруктів та ягід, а це – унікальна 

можливість оздоровити свій організм. 

 

____10. З 2005 року 14 червня відзначається Всесвітній день донора крові. Цей день було 

обрано не випадково, аби нагадати про велике відкриття імунолога та лікаря, 

Нобелівського лауреата Карла Ландштейнера. Завдяки його дослідженням світ дізнався 

про існування різних груп крові. І хоча вперше переливання крові провели ще 1795 року, 

а 1818 року винайшли спеціалізоване обладнання для цієї процедури, лише 1907 року її 

вперше було проведено з урахування сумісності груп. Це і стало початком історії 

повноцінного та ефективного переливання крові – способу рятувати тисячі життів. 
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АУДІЮВАННЯ 
 

Аудіювання. Частина 1 
 

Ви прослухаєте п’ять коротких рекламних оголошень (а–ґ). 

Спочатку прочитайте речення 11–15. 

Потім прослухайте тексти. 

У дужках напишіть літеру тексту, яка відповідає ситуації 11–15. 

Кожне рекламне оголошення Ви прослухаєте один раз. 

 

11. (    )   Як швидко записатися на прийом до стоматолога, щоб не стояти у черзі? 

 

12. (    )  На яку лекцію Ви підете, щоб дізнатися, як правильно допомоги людині у разі 

небезпеки? 

 

13. (    )   Ваша дитина гіперактивна. Вам необхідна допомога фахівця. 

 

14. (    )   Вам вже давно докучає біль у спині. Куди Ви можете звернутися за допомогою? 

 

15. (   ) Вас завжди цікавила медицина. Ви хочете отримати більше інформації про 

можливості навчання з цієї спеціальності. 
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Аудіювання. Частина 2 
 

Ви прослухаєте текст. Спочатку прочитайте речення 16–20. 

Потім прослухайте текст і виберіть з трьох відповідей (а, б, в) ту, якa найточніше 

передає зміст тексту. 

Текст Ви прослухаєте двічі. 

 

 

16. Сімейний фестиваль здоров’я "Живи активно" відвідали 

 

а) понад сім тисяч людей; 

б) близько семи тисяч людей; 

в) більше семисот тисяч людей. 

 

17. На освітньому проекті "День гіпертензії" проводилися майстер-класи 

 

а) з правил вимірювання нижнього тиску та правильного харчування; 

б) з правил вимірювання тиску та норм правильного харчування; 

в) з правил вимірювання тиску та правильного харчування. 

 

18. На фестивалі працювали зони 

 

а) Вимірювань, Дитячих розваг, Лекторій та Фітнес; 

б) Вимірювань, Дитячий майданчик, Лекторій та Фітнес; 

в) Вимірювань, Веселих розваг, Лекторій та Фітнес. 

 

19. Дитячий лікар навчала найменших, 

 

а) що робити, якщо порізався, і, як обробляти рану; 

б) що робити, якщо поранився, і, як обробляти рану; 

в) що робити, якщо поранився, і, як вилікуватися. 

 

20. На фестивалі здоров’я можна було перевірити 

 

а) рівень серцевого ризику, щільність кісток, тиск, аналізи, рівень глюкози в крові; 

б) рівень серцевого ризику, аналізи, відсоток жиру та рівень глюкози в крові; 

в) рівень серцевого ризику, щільність кісток, артеріальний тиск, рівень глюкози в крові. 
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ЛЕКСИКА. ГРАМАТИКА 
 

Мовні елементи. Частина 1 
 

Прочитайте текст і з’ясуйте, яке зі слів (а, б, в) пропущено в пунктах 21–30. 

Виберіть правильний варіант відповіді та відзначте його. 

 

В Україні курить чверть дорослих:  

як відмовитися від згубної звички 

 

31 травня у світі відзначають Всесвітній день без …21…. Дату запровадили 18 років 

тому, щоб привернути увагу до …22… куріння та зменшити кількість тютюнозалежних. 

Щороку, за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, від наслідків куріння 

помирають понад 7 мільйонів людей. Захворювання серця, органів дихання, рак легенів – 

це не повний перелік хвороб, які загрожують …23…. Загалом тютюновий дим містить 

більше чотирьох тисяч компонентів, зокрема тих, що провокують страшні мутації в 

організмі. Від цього …24… потерпають не лише курці, а й ті, хто поряд. 

Від згубної залежності страждають і українці. В Україні …25…майже чверть 

дорослих українців. І …26… опитуваннями, дві …27… з них мріють кинути курити. Але 

подолати нікотинову залежність непросто. Проте через місяць відмови від куріння у 

людини покращується імунітет. Через 2 місяці – відновлюється колір шкіри та її 

еластичність. Упродовж 3 місяці повністю …28…кровообіг. Печінка відновиться через  

6 місяців, а за 8–10 – повністю очищаються легені. Уже через 1 рік знижується ризик 

інсульту, інфаркту. Словом, якщо думаєте відмовитися від …29…, не варто затягувати із 

цим рішенням. Чим триваліший стаж курця, тим …30… потім організмові відновитися. 

 

21. a) тютюну; б) тютюна; в) тютюні. 

 

22. a) небезпеці; б) небезпеки; в) небезпекою. 

 

23. a) курцеві; б) курцем; в) курець. 

 

24. a) не абияк; б) не аби-як; в) неабияк. 

 

25. a) курять; б) курить; в) курив. 

 

26. a) згідно від; б) згідно до; в) згідно з. 

 

27. a) третині; б) третини; в) третина. 

 

28. a) нормалізує; б) нормалізується; в) нормалізуватися. 

 

29. a) курінні; б) курінням; в) куріння. 

 

30. a) важче; б) важчим; в) важча. 
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Мовні елементи. Частина 2 
 

Прочитайте текст і з’ясуйте, яке зі слів пропущено в пунктах 31–40. 

Напишіть поруч з літерою (а–з) в дужках відповідну цифру з тексту. 

 

2/3 усіх хвороб в Україні є наслідком  

неправильного харчування – МОЗ 

 

Діабет, рак, серцево-судинні захворювання, хронічні хвороби органів дихання, 

спричинені неправильним харчуванням, зумовлюють понад 2/3 загальної захворюваності 

та близько 86 % смертей українських …31… . 

Нераціональне …32… суттєво впливає на тривалість життя людини та призводить до 

виникнення та розвитку …33… захворювань. За даними ВООЗ, здоров’я людини на 70 % 

залежить від того, що вона їсть. В основі щоденного раціону кожного українця повинні 

бути овочі та фрукти (5 порцій на день), далі продукти тваринного походження, зернові і 

бобові, правильні жири (наприклад, горіхи) і, нарешті, прості вуглеводи. 

Особливої уваги …34… діти. Відповідно до рекомендацій МОЗ, денний раціон овочів 

і фруктів для них повинен включати 500–800 грамів. Проте, згідно з опитуванням, 

проведеним під час …35… проекту "Здоров’я та поведінкові орієнтації учнівської 

молоді", фіксується суттєве погіршення харчових звичок дітей. Третя …36… опитаних 

зазначила, що овочі та фрукти вживають максимум до 4 разів на тиждень, це за …37…, 

що в раціоні повинно бути приблизно 5 прийомів таких продуктів щодня. Вони рідше 

їдять у родинному колі і частіше відвідують фаст-фуди, що …38… про те, що така 

проблема є не лише медичною, але й соціальною, оскільки безпосередньо пов’язана з 

сімейними традиціями. 

Тобто, з кожним роком у раціоні харчування школярів суттєво падає відсоток 

поживно цінних продуктів, таких як фрукти, овочі, молочна та кисломолочна продукція, 

натомість зростає споживання вуглеводів, …39… швидких. Це призводить до 

виникнення нової загрози для здоров’я …40…– ожиріння та діабету. 

 

a) громадян   (   ) б) потребують (   ) 
    

в) частина (   ) г) особливо   (   ) 
    

ґ) умови  (   ) д) свідчить  (   ) 
    

е) неінфекційних   (   ) є) суспільства  (   ) 
    

ж) міжнародного  (   ) з) харчування (   ) 
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ПИСЬМО 
 

Прочитайте оголошення. 

 

 

Оголошуємо набір на курси! 

 

Курси професій є чудовою альтернативою вищій освіті. Вони актуальні для 

тих, у кого мало часу й можливостей отримати вищу освіту або є бажання 

підвищити рівень уже наявних знань. Хочете знати й уміти більше? 

Центр соціальної підтримки та організації послуг з догляду за людьми 

похилого віку оголошує набір слухачів на шестимісячні курси з підготовки 

персоналу для допомоги людям літнього віку. Заняття проводяться два рази на 

тиждень у середу та суботу. Нашими слухачами можуть бути домогосподарки, 

випускники шкіл, особи з вищою освітою та всі, хто бажає змінити або здобути 

нову спеціальність. 

Із детальною інформацією про умови набору на курси пропонуємо 

ознайомитися на нашій веб-сторінці www.dopomoga-litnim.com.ua або відвідати 

наш центр у м. Одеса за адресою вул. В. Івасюка 43. 

Телефон для довідок: (095) 954-03-00, 954-98-95 

 

 

Напишіть лист-резюме в навчально-медичний центр. 

Зверніть увагу на форму початку та закінчення листа. 

У листі Вам потрібно описати зазначені пункти. 

Продумайте, у якій послідовності це варто зробити. 

 

1. Вкажіть на отриману освіту, досвід роботи та свої особисті якості. 

2. Зацікавте своєю кандидатурою відбіркову комісію центру. Обґрунтуйте, чому Ви 

хочете отримати саме цю спеціальність. 

3. Повідомте Ваші особисті дані (ПІБ). 

4. Вкажіть на відповідні додатки до Вашого резюме. 

 

Лист повинен містити не менше 20 речень. 

 

http://www.dopomoga-litnim.com.ua/
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ГОВОРІННЯ 
 

Говоріння. Діалогічне мовлення 
 

Тема 1. Ознайомтеся з такою думкою: 

 

"Я з розумінням ставлюся до людей, які хворіють. Є люди, які не люблять 

говорити про хвороби. Зазвичай це ті, хто здоровий, рідко хворіє й про це зовсім 

не задумується. Для них розмови про хвороби, лікарів та лікарні – найнецікавіша 

тема. Скарги хворих родичів чи друзів викликають у них спочатку співчуття, а 

потім навіть роздратування. Ті ж, у кого здоров’я слабке, хто має хронічні 

захворювання, говорять про хвороби частіше. Вони шукають співчуття та 

розуміння. Адже задушевна розмова може полегшити їхній стан, додати 

оптимізму, який допоможе боротися з хворобою". 

 

Розкажіть Вашому спiврозмовникові про міркування цієї людини. 

Потім нехай Ваш спiврозмовник обґрунтує свою точку зору. 

Висловіть Ваше особисте ставлення до цієї проблеми. 

Порозмовляйте на цю тему. 

У Вас є 5 хвилин на підготовку. 

Ваша бесіда має тривати до 10 хвилин. 
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Говоріння. Діалогічне мовлення 
 

Тема 2. Ознайомтеся з такою думкою: 

 

"Здоров’я залежить від кількості грошей, які має хворий. Бідність, 

здебільшого підриває здоров’я У бідних людей немає коштів навіть на 

елементарне харчування та найдешевші ліки. Людина рано марніє, нерідко 

відчуває постійний біль, що призводить до депресії. Заможні ж люди можуть 

завжди заплатити за ефективне лікування, нерідко навіть за кордоном, обрати 

собі за рекомендаціями дорогих приватних лікарів й купувати найякісніші ліки, 

які для більшості людей недоступні". 

 

Розкажіть Вашому спiврозмовникові про міркування цієї людини. 

Потім нехай Ваш спiврозмовник розповість про свою точку зору. 

Висловіть Ваше особисте ставлення до цієї проблеми. 

Порозмовляйте на цю тему. 

У Вас є 5 хвилин на підготовку. 

Ваша бесіда має тривати до 10 хвилин. 
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Говоріння. Монологічне мовлення 
 

1. Ситуація: 

 

У Вашої рідної тітки була складна операція. Зараз її стан вже значно покращився й 

через тиждень вона повернеться додому. Однак, перші дні за нею доведеться доглядати, 

бо вона живе одна і родичів у неї, крім Вас, немає. 

 

Ви повинні вирішити: 

 

 як Ви заберете тітку з лікарні? 

 

 що підготуєте до її повернення у неї вдома? 

 

 як Ви будете їй допомагати щодня? 

 

 чи запросите на допомогу ще когось із знайомих чи друзів? 

 

 як вирішите питання своєї відсутності на роботі? 

 

Підготуйте розповідь про Ваші ідеї. 

Намагайтеся їх обґрунтувати. 

У Вас є 5 хвилин на підготовку. 

Ваша розповідь має тривати до 10 хвилин. 

Будьте готові дати відповідь на додаткові запитання. 

  



 

Новікова О. М., Тулузакова О. Г., Штанденко У. М. 
 

 

130 

 

 

Говоріння. Монологічне мовлення 
 

2. Ситуація за малюнком: 

 

Розкажіть спочатку коротко, які особи, речі, ситуація зображені на малюнку, але не 

описуйте їх. 

Опишіть ситуацію чи тему, які пов’язані з особами чи речами, що зображені на 

малюнку. 

Порівняйте її з ситуацією чи проблемою у Вашій рідній країні чи в іншій країні світу. 

Висловіть Вашу точку зору на цю проблему. 

У Вас є 5 хвилин на підготовку. 

Ваша розповідь має тривати до 10 хвилин. 

Будьте готові дати відповідь на додаткові запитання. 
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10. Їжа  

й національна 

кухня 
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ЧИТАННЯ 
 

Читання. Частина 1 
 

Прочитайте спочатку уважно текст. 

Потім виберіть правильний варіант відповіді та відзначте його. 

 

Oсобливостi стародавньої української кухні 

 

Ми із задоволенням смакуємо гамбургери, піцу і солодкі французькі макаруни. Та 

погодьтеся, що любов до борщу і вареників – просто у крові українця. Чому нам до 

вподоби саме це, а не інше? Яка історія формування нашої традиційної кухні? 

Народна кухня – це така ж культурна спадщина українського народу, як мова, 

література чи мистецтво. Українська кухня формувалася протягом віків і з давніх часів 

відрізнялася різноманітністю страв, високими смаковими і поживними властивостями. 

Літописи та інші писемні пам’ятки, а також археологічні розкопки, свідчать про 

багатство і різноманітність їжі, яку споживало населення Середньої Наддніпрянщини в 

період Київської Русі. Крім продуктів переробки зерна і різних овочів, до "меню" 

входило м’ясо свійських тварин (свиней, овець, кіз, корів, телят) і птиці (курей, гусей, 

качок, голубів, тетеревів і рябчиків). З диких звірів найчастіше вживали для харчування 

диких свиней (вепрів), зайців. З городніх овочів використовували свіжу й квашену 

капусту, буряки, редьку, моркву, огірки, гарбузи. Це був початковий період формування 

української національної кухні. 

У наступні періоди асортимент урізноманітнюється. Деякі страви (наприклад, борщ) 

стають традиційними. Цікаво, що тоді для української кухні характерним було 

виготовлення кров’яних ковбас – кров’янки. Любили українці мед та виготовляли з нього 

найрізноманітніші напої: безалкогольні та хмільні. А ще були різні кваси, збитні, узвари. 

Горілка з’явилася лише у XV ст. 

Отож, українська національна кухня має свої характерні риси, які істотно відрізняють 

її від інших. Важко, наприклад, знайти іншу кухню, в якій пироги відігравали б таку 

роль, як в українській. Широкому поширенню пирогів, безумовно, сприяла піч. Це 

домашнє вогнище якнайкраще пристосовано для випікання пирогів. Найдавніші – це 

пироги з прісного тіста. Але й дріжджове тісто з’явилось в Україні дуже давно. Існує 

думка, що воно прийшло до нас від скіфів-орачів. 

І куди ж в українській кухні без сала? Його вживають як самостійну їжу, переважно в 

сирому, запеченому вигляді, у вигляді шкварок, або у вигляді різної приправи і жирової 

основи різних страв. Таке ставлення до свинини ріднить українську кухню з кухнями 

західних слов’ян, особливо угорців та білорусів. Сало їдять не тільки сире, солоне, 

варене, копчене і смажене, на ньому не тільки готують, але ним шпигують інше м’ясо, в 

якому сало відсутнє. 
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Виберіть правильний варіант відповіді та відзначте його. 

 

 

1. Народна кухня – це така ж культурна спадщина українського народу, як 

 

а) мова, література чи художній живопис; 

б) мова, література чи народне мистецтво; 

в) мова, література чи образотворче мистецтво. 

 

 

2. Українська кухня складалася протягом віків і відрізнялася 

 

a) витонченістю смаку, різноманітністю страв і поживними властивостями; 

б) різноманітністю страв, високими смаковими і поживними властивостями; 

в) різноманітністю страв, насиченістю смаку і поживними властивостями. 

 

 

3. У початковий період формування української національної кухні найчастіше 

використовували: 

 

a) свіжі й квашені помідори, буряки, редьку, моркву, огірки, гарбузи; 

б) свіжу й квашену капусту, буряки, кукурудзу, моркву, огірки, гарбузи; 

в) свіжу й квашену капусту, буряки, редьку, моркву, огірки, гарбузи. 

 

 

4. Домашнє вогнище якнайкраще пристосовано для 

 

a) випікання пирогів, які відігравали важливу роль в українській кухні; 

б) випікання хліба, який був важливою складовою українських страв; 

в) випікання пиріжків, без яких не обходилась жодна вечеря. 

 

 

5. В українській кухні сало вживають як самостійну їжу, переважно 

 

a) сирим, смаженим, або у вигляді шкварок, різної приправи і основ до м’ясних страв; 

б) в сирому, запеченому вигляді, у вигляді шкварок, або різної приправи як основи до 

страв; 

в) сирим, запеченим, у вигляді різної приправи і жирової основи до страв, або шкварок. 
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Читання. Частина 2 
 

Прочитайте спочатку 10 заголовків до текстів (а–з). 

Потім ознайомтеся з 5 текстами. 

З’ясуйте, який із заголовків найкраще відповідає кожному тексту 

та впишіть відповідну літеру (а–з) зліва від номера тексту (6–10). 

 

a) Українські традиції. 

 

б) Корисні сніданки. 

 

в) Енциклопедія напоїв. 

 

г) Особливий гість на українському столі. 

 

ґ) Як обрати правильний буряк? 

 

д) Улюблена страва на будь-який смак 

 

е) Особливості української кухні. 

 

є) Різноманіття української кухні. 

 

ж) З чим їсти кашу? 

 

з) Напій на всі випадки життя. 
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____6. Найпоширеніми на території України раніше були варені борошняні та круп’яні 

страви – "каші". Каша вважалася символом продовження роду – це обрядова страва на 

родинах, хрестинах. А найкорисніша з-поміж каш – вівсяна або гречана. Кашу готують 

на основі овочів – цибулі та моркви. Краще брати їх дві третини, а одну третину 

становитиме саме каша. Готову страву приправляють подрібненим насінням гарбуза, 

соняшника, а також насінням пряноароматичних рослин: аніса, фенхелю, імбирю. 

Додають також і куркуму, яка вважається природним антибіотиком. 

 

____7. Українських національних напоїв за старими народними рецептами налічується 

безліч. Описуючи кожного із них, можна скласти цілу енциклопедію. Так, прохолодний 

напій узвар – це компот із сухофруктів, але різниця полягає в тому, що в узвар часто 

додають ще й мед, також його можна не варити, а настоювати. Узвар – незамінний напій 

на Різдво та інші великі церковні свята вже більше двох століть. Як його приготувати? 

Сухофрукти заливаються водою, додають цукор або мед, і посудину ставиться на вогонь. 

Доводиться до кипіння, а через кілька хвилин знімається з вогню. Охолоджують і 

наливають в глечик. 

 

____8. Українці використовували у давні часи порівняно просту обробку харчових 

продуктів: варіння і тушкування. Однак, більшість страв української кухні відзначаються 

складною рецептурою і комбінованими способами приготування. Як-то, під час варіння 

борщу використовують аж до 20 складників. Його основа – столові буряки. Особливо 

цінуються буряки, які мають насичений червоний колір. Цікаво також, що ще до 

минулого століття м’ясні страви українці вважали святковими і не вживали їх щодня. 

 

____9. Улюбленою стравою українців завжди були вареники, але готували їх раніше 

досить рідко, здебільшого на свята або в неділю, оскільки було важке матеріальне 

становище у більшості селян. Вареники обов’язково готували з начинкою. Жодна з 

кухонь народів світу не має такої різноманітності начинок для вареників як українська. 

Для неї використовували сир, ягоди, каші, смажену капусту, варену, товчену картоплю, 

варену квасолю, горохове пюре. Тісто для вареників замішували з пшеничної, гречаної 

або пшенично-гречаної муки, рідше з житньої. Вареники варили, складали в макітру та 

їли, обмочуючи у розтоплене масло чи сметану. 

 

____10. Українці ще й сьогодні святкують Різдво, дотримуючись багатьох давніх 

традицій і звичаїв. Всі, напевно, знають, що на Святкову вечерю традиційно готують  

12 пісних страв. Згідно з християнськими звичаями, вони символізують 12 апостолів. А 

головною стравою на столі завжди є кутя. Це – каша з пшениці: кутя з медом, кутя з 

маком і горіхами, кутя з родзинками і горіхами та інші. Цікаво, що кожен її інгредієнт 

має своє особливе значення. Вважається, що мак – це молодість, пшениця – життя,  

мед – здоров’я, горіхи – достаток, родзинки – любов. 
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АУДІЮВАННЯ 
 

Аудіювання. Частина 1 
 

Ви прослухаєте п’ять коротких рекламних оголошень (а–ґ). 

Спочатку прочитайте речення 11–15. 

Потім прослухайте тексти. 

У дужках напишіть літеру тексту, яка відповідає ситуації 11–15. 

Кожне рекламне оголошення Ви прослухаєте один раз. 

 

11. (   )  Ви хочете записатися на курси кондитерів і стати фахівцем цієї справи. 

 

12. (   )  Корисні для здоров’я продукти літнього сезону. Де їх можна придбати? 

 

13. (  ) Ви хочете, щоб Ваша дитина всесторонньо розвивалаcя. Де Ви маєте змогу це 

зробити? 

 

14. (  ) Як почати правильно харчуватися? Який захід варто відвідати, аби навчитися 

цьому? 

 

15. (   ) Hа Вас та Ваших друзів чекають розваги, дегустація, святкове частування та інші 

сюрпризи. 
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Аудіювання. Частина 2 
 

Ви прослухаєте текст. Спочатку прочитайте речення 16–20. 

Потім прослухайте текст і виберіть з трьох відповідей (а, б, в) ту, якa найточніше 

передає зміст тексту. 

Текст Ви прослухаєте двічі. 

 

 

16. Печеню в горщиках у Чернігівській області готують 

 

а) із картоплі, риби та м’яса; 

б) із картоплі, квашеної капусти та м’яса; 

в) із картоплі, квашеної капусти та грибів. 

 

 

17. Лагман і долма – це 

 

а) локшина із грибами та маленькі голубці у капустяному листі; 

б) локшина зі шматочками сиру та маленькі голубці у виноградному листі; 

в) локшина зі шматочками м’яса та маленькі голубці у виноградному листі. 

 

 

18. Бігос – це страва, до якої входять 

 

а) тушкована кисла капуста з м’ясом і грибами; 

б) тушкована кисла капуста з м’ясом та картоплею; 

в) тушкована кисла капуста з рибою і грибами. 

 

 

19. Бануш − густу кашу з кукурудзяної крупи зі сметаною, подають до столу 

 

а) на Закарпатті на кордоні України; 

б) у Центральній частині Україні; 

в) на Прикарпатті на заході України. 

 

 

20. Мазурики по-волинськи – це 

 

а) домашні ковбаски з індички, вершкового масла та сиру; 

б) домашні ковбаски з качки, вершкового масла та сиру; 

в) домашні ковбаски з індички, вершків та сиру. 
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ЛЕКСИКА. ГРАМАТИКА 
 

Мовні елементи. Частина 1 
 

Прочитайте текст і з’ясуйте, яке зі слів (а, б, в) пропущено в пунктах 21–30. 

Виберіть правильний варіант відповіді та відзначте його. 

 

Які калорійні сюрпризи чекають нас у ресторані? 

 

Для багатьох з нас …21… ресторану все ж таки не є чимось буденним. У такі 

моменти хочеться собі дозволити і те і це, і щоб назавтра ніяких наслідків. Але, як Ви 

вже, напевно, помітили, в меню ...22... високі ціни, але немає інформації про 

калорійність, тому озбройтеся нею заздалегідь. 

Ось такі міни Вам можуть...23...: 

Супи і особливо супи-пюре. Люди люблять думати ...24... супи як про здорову їжу, але 

насправді майже всі ресторанні супи заряджені величезною кількістю жирів і 

холестерину. Одна порція супу-пюре ...25... містити 11 грамів жирів, а це 17 % від денної 

норми. 

Цибульна "квітка" та інша смажена краса. Ніхто не вважає, що засмажена цибуля 

корисна ...26... здоров’я, але Ви мабуть не здогадуєтеся, наскільки вона шкідлива. ...27... 

приготування рідина в продуктах цілком замінюється жиром, і чим більші шматки, тим 

гірше, бо необхідно обсмажити з усіх боків. Тому одна цибульна квітка може містити  

2710 кілокалорій. Це більше, ніж увесь обід, навіть якщо розділити його на четверо. 

Кекси. Маленькі кексики, не ...28..., напевно, що можна з’їсти вийшовши з будинку. 

Але навіть один низькокалорійний кекс із Старбакс дає вам 380 кілокалорій. І це лише 

низькокалорійний. 

Порції м’яса. Сьогодні ресторанна ...29... м’яса може бути в 4-8-10 разів більша від 

тієї, яку рекомендується людині з’їдати за один раз. Тому ...30... порція м’яса більша ніж 

170 грамів повинна супроводжуватися пігулкою для пониження холестерину. 

 

21. a) відвідати; б) відвідини; в) відвідавши. 

 

22. a) є; б) не; в) немає. 

 

23. a) зустріти; б) зустрітися; в) зустрів. 

 

24. a) про; б) щодо; в) на. 

 

25. a) могла; б) може; в) міг. 

 

26. a) від; б) для; в) над. 

 

27. a) За; б) Під час; в) Понад. 

 

28. a) найгірші; б) найгірший; в) найгірше. 

 

29. a) порції; б) порція; в) порцією. 

 

30. a) будь-яка; б) будь-які; в) будь-який.  
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Мовні елементи. Частина 2 
 

Прочитайте текст і з’ясуйте, яке зі слів пропущено в пунктах 31–40. Напишіть 

поруч з літерою (а–з) в дужках відповідну цифру з тексту. 

 

Розумна їжа 

 

Ніхто й ...31... , очевидно, не візьметься підрахувати, скільки українців не здобуло 

освіти через те, що на заваді їм став ...32.... Молода людина, яка всією душею прагнула 

здобути вищі знання, зупинялася перед фактом: як учитися, ...33... нестерпно хочеться 

їсти? Звичайно, у всі ...34... були подвижники, ті, хто знаходили у собі сили вчитися в 

нестерпних умовах. Бідні студенти їли лободу й макуху, запивали водою, але з путі не 

збивалися – такою сильною й органічною є потреба людини у розвиткові інтелекту. 

Часи змінилися. Нині постає уже ...35... проблема: вчені констатують, що харчі, які 

споживають сучасні учні та студенти, не сприяють інтелектуальному розвиткові, а, 

навпаки, сповільнюють його. Це – всілякі ковбаси, копчене м’ясо, вироби з борошна 

дрібного помолу. Що казати про різні витребеньки, смак яких виробники ...36... 

спеціальними харчовими домішками, ароматизаторами. То в чому ж вихід? На щастя, 

українці не втратили знань про те, які саме продукти сприяють витонченому мисленню. 

Вони зафіксовані у давніх ...37..., зокрема у Велесовій книзі. Тож напередодні іспитів – і 

випускних, і вступних до вищих навчальних закладів – ця інформація може стати в 

пригоді тим, хто прагне справжнього інтелектуального розвитку, а не просто диплому. 

Як не прикро про це чути, але картопля, наприклад, робить людину інертною, 

байдужою. На щастя, нічого не ...38... шукати, варто лише скористатися досвідом своїх 

предків. Відомо, що вони не висаджували картоплі, а жили на звичайній ріпі, "родичем" 

якої є теперішній топінамбур, або земляна груша. Людина, що ...39... вживає топінамбур, 

вирізняється стабільним настроєм, вона врівноважена, зосереджена, із задоволенням 

працює інтелектуально. Отож висновок один: тим, хто має великі розумові навантаження 

під час складання іспитів чи готуючись до вступу у вуз, потрібно максимально ...40... 

вживання картоплі. У цей період в пригоді стануть каші – віками перевірена, 

найенергетичніша їжа українців. Недаремно збереглася ця приказка: "Каша – мати наша". 

 

a) підсилюють (   ) б) інша (   ) 

    

в) літописах (   ) г) потрібно (   ) 

    

ґ) ніколи (   ) д) голод (   ) 

    

е) коли (   ) є) постійно  (   ) 

    

ж) зменшити (   ) з) часи (   ) 
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ПИСЬМО 
 

Прочитайте електронній лист. 

 

Привіт, Джоне! 

 

Вчора отримала листа, в якому ти розповідаєш, що зараз проходиш практику в 

одному з найкращих ресторанів міста Мюнхена. Це так несподівано! Коли ти встиг 

з Чикаго до Мюнхена?! Але я рада, що ти вже так добре розбираєшся в німецькій 

кухні та знаєш стільки рецептів приготування національних страв. 

Ти просиш мене написати про найпопулярніші українські страви та про 

найвідоміші марки українського пива. Отже, наші особливо смачні та улюблені 

страви – це борщ, вареники, галушки та, звичайно, сало. Якщо хочеш, я із 

задоволенням напишу тобі рецепт, як приготувати смачний український борщ. 

Щодо пива, то можу запропонувати тобі дві марки: Львівське та Оболонь 

Світле. На пиві я особисто не дуже знаюся, але чула про них від свого брата, який 

без пива просто дня прожити не може. 

Джоне, якщо знайдеш вільну хвилинку, будь ласка, напиши мені вже як 

знавець німецької традиційної кухні про найпопулярнішу їхню національну страву 

чи пришли рецепт. Хотілося б приготувати щось оригінальне для своїх рідних. 

Успіхів тобі на практиці й до зв’язку! 

 

Оксана 

 

 

Напишіть відповідь на лист. 

Зверніть увагу на форму початку та закінчення листа. 

У листі Вам потрібно описати зазначені пункти. 

Продумайте, у якій послідовності це варто зробити. 

 

1. Дізнайтесь про новини у житті подруги. 

2. Подякуйте за листа та прокоментуйте те, що написала Оксана. 

3. Напишіть про свої новини. 

4. Запросіть подругу у вересні в гості до Мюнхенa на свято "Октоберфест". 

 

Лист повинен містити не менше 15 речень та 3 запитань. 
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ГОВОРІННЯ 
 

Говоріння. Діалогічне мовлення 
 

Тема 1. Ознайомтеся з такою думкою: 

 

"Серед алкогольних напоїв я найбільше люблю пиво. Люблю також у 

затишній атмосфері за кухлем пива поспілкуватися з друзями або весело 

провести з ними час. Тому мені подобаються пивні ресторанчики, бари та 

пивнички, в яких відтворена унікальна атмосфера старих броварень, де завжди 

жваво й весело, де є жива музика, апетитні закуски та, звичайно, великий вибір 

різних сортів чеського, німецького чи бельгійського пива від темного до 

світлого. Але і від вітчизняного якісного також ніколи не відмовляюся". 

 

Розкажіть Вашому спiврозмовникові про міркування цієї людини. 

Потім нехай Ваш спiврозмовник обґрунтує свою точку зору. 

Висловіть Ваше особисте ставлення до цієї проблеми. 

Порозмовляйте на цю тему. 

У Вас є 5 хвилин на підготовку. 

Ваша бесіда має тривати до 10 хвилин. 
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Говоріння. Діалогічне мовлення 
 

Тема 2. Ознайомтеся з такою думкою: 

 

"У ресторани, кафе та бари я ходжу дуже рідко, але інколи, з особливої 

нагоди, разом з найближчими друзями чи рідними зустрічаємося саме там. 

Зазвичай я віддаю перевагу невеличким ресторанам з елегантним інтер’єром та 

доброю кухнею. Адже тут можна смачно поїсти м’ясні та рибні страви, добре 

відпочити та спокійно поспілкуватися. Надзвичайно важливі для мене вишукані 

страви та великий вибір хороших сухих вин". 

 

Розкажіть Вашому спiврозмовникові про міркування цієї людини. 

Потім нехай Ваш спiврозмовник розповість про свою точку зору. 

Висловіть Ваше особисте ставлення до цієї проблеми. 

Порозмовляйте на цю тему. 

У Вас є 5 хвилин на підготовку. 

Ваша бесіда має тривати до 10 хвилин. 
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Говоріння. Монологічне мовлення 
 

1. Ситуація: 

 

Наступного тижня Ваша подруга влаштовує вдома урочисту вечерю з нагоди ювілею 

чоловіка, на яку запросила рідних та друзів. Ви і Ваш спiврозмовник хочете їй 

допомогти. 

 

Ви повинні вирішити: 

 

 як Ви їй допоможете? 

 

 яку страву приготуєте і принесете з собою? 

 

 які продукти Вам будуть потрібні і де Ви їх буде купувати? 

 

 де Ви будете цю страву готувати? 

 

 хто розповість Вашій подрузі про Ваш намір? 

 

Підготуйте розповідь про Ваші ідеї. 

Намагайтеся їх обґрунтувати. 

У Вас є 5 хвилин на підготовку. 

Ваша розповідь має тривати до 10 хвилин. 

Будьте готові дати відповідь на додаткові запитання. 
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Говоріння. Монологічне мовлення 
 

2. Ситуація за малюнком: 

 

Розкажіть спочатку коротко, які особи, речі, ситуація зображені на малюнку, але не 

описуйте їх. 

Опишіть ситуацію чи тему, які пов’язані з особами чи речами, що зображені на малюнку. 
Порівняйте її з ситуацією чи проблемою у Вашій рідній країні чи в іншій країні світу. 

Висловіть Вашу точку зору на цю проблему. 

У Вас є 5 хвилин на підготовку. 

Ваша розповідь має тривати до 10 хвилин. 

Будьте готові дати відповідь на додаткові запитання. 
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11. Захоплення 

та відпочинок 
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ЧИТАННЯ 
 

Читання. Частина 1 
 

Прочитайте спочатку уважно текст. 

Потім виберіть правильний варіант відповіді та відзначте його. 

 

Як правильно відпочивати 

 

Люди найбільше втомлюються від розумової роботи, а не від фізичної. Але, 

переважно всі чомусь відпочивають так, як ніби втомилися саме від важкого фізичного 

навантаження. Насправді це лише звичайна ілюзія фізичної втоми, боротися з якою 

потрібно за допомогою хорошої рухової активності. 

Користі в такому випадку від лежання на дивані не буде ніякої, а от пробіжка на 

свіжому повітрі, велопрогулянка або заплив у басейні насправді доведуть Вашому 

організму ілюзорність фізичної втоми. Тільки активні вправи розженуть кров, ліквідують 

втому, а Ви відчуєте значний приплив сил. 

Сауна або лазня – відмінний відпочинок після роботи. Чарівна запашна пара і 

ароматний чай зроблять Вас набагато бадьорішими і щасливішими. А якщо за тепловими 

процедурами послідує сеанс професійного розслаблювального масажу, то можете 

вважати, що Ваш відпочинок дійсно вдався. 

Відпочинок з книгою – також чудовий варіант розслаблення. Давно відомо, що 

вдумливе читання відмінно заспокоює нервову систему. Півгодини за читанням 

захоплюючого роману ввечері або перед сном – і Ваше самопочуття значно покращиться. 

Відпочинок у вихідні дні також повинен бути правильним, тому що це істотно 

впливає на Вашу працездатність та ефективність Вашої діяльності в будні, тому 

постарайтеся зробити його максимально якісним: проведіть час, приємно спілкуючись з 

близькими та друзями; організуйте поїздку на природу або на дачу; намагайтеся робити 

те, що приносить Вам задоволення. 

Якщо вихідні пройдуть в позитивних емоціях, то тоді й повернення на роботу буде 

радісним. Намагайтеся надавати перевагу активному відпочинку, оскільки абсолютно 

марне проведення часу багаторазово підсилює млявість й апатію. 

Ще один хороший варіант – культурний відпочинок. Занурення в атмосферу театру, 

виставок, кіно або цирку дійсно зможе відволікти Вас від нав’язливих думок про роботу. 

Пам’ятайте одне правило: щоб відпочинок був якісним, він повинен подобатися саме 

Вам, тільки так він буде дійсно емоційно насиченим та повноцінним. Якщо вам відразу 

не подобається якийсь захід, і Ви йдете на нього лише за компанію, то це не буде 

відпочинком. Навпаки, нудне проведення часу стане закономірною причиною появи 

втоми. 

  

 



Українська мова як іноземна: Підготовка до тесту. 

Тренувальні завдання. Середній рівень 

 

147 

 

 
 

 

 

Виберіть правильний варіант відповіді та відзначте його. 

 

 

1. З ілюзією фізичної втоми можна боротися 

 

a) за допомогою хороших фізичних вправ; 

б) за допомогою хорошої рухової активності; 

в) за допомогою хороших навантажень. 

 

 

2. Набагато бадьорішими і щасливішими Вас зроблять 

 

a) чарівна розслаблювальна пара й ароматний чай; 

б) запашний ароматний чай і розслаблювальний масаж; 

в) чарівний запашний пар і ароматний чай. 

 

 

3. Нервову систему добре заспокоює 

 

a) відпочинок на свіжому повітрі за читанням роману; 

б) читання захоплюючого роману ввечері перед сном; 

в) короткий час за читанням захоплюючого роману. 

 

 

4. Відпочинок у вихідні впливає на 

 

a) працездатність і ефективність; 

б) концентрацію і працездатність; 

в) ефективність і продуктивність. 

 

 

5. Причиною появи втоми може стати 

 

a) проведення вільного часу "за компанію"; 

б) нецікаве проведення вільного часу; 

в) активне проведення вільного часу. 
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Читання. Частина 2 
 

Прочитайте спочатку 10 заголовків до текстів (а–з). 

Потім ознайомтеся з 5 текстами. 

З’ясуйте, який із заголовків найкраще відповідає кожному тексту 

та впишіть відповідну літеру (а–з) зліва від номера тексту (6–10). 

 

a) Збережи природу. 

 

б) Рибалити заборонено! 

 

в) Незвичайне про українську моду. 

 

г) Відпочинок для екстремалі. 

 

ґ) Велосипедом через перевали та тунелі. 

 

д) Де відпочити. 

 

е) Мандрівник із Одеси. 

 

є) Мапа для відпочинку. 

 

ж) Історична виставка. 

 

з) Правильне харчування. 
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___6. Дрес-код України доби незалежності. Виставка IN PROGRESS – це новітня історія 

української моди, але не тільки. Ця виставка є розповіддю про наше суспільство, нашу 

країну та її громадян, представлена за допомогою моделей одягу, створених 

українськими дизайнерами. Це хронологічна розповідь, що починається із 1991 року і 

триває до наших днів. На виставці на Вас чекатимуть 40 українських fashion-дизайнерів, 

200 моделей одягу, арт-об’єкти авангардної моди та моделі з показів у Парижі, Мілані, 

Нью-Йорку, Флоренції і Далласі. 

 

___7. Від відпустки – цього невеликого періоду життя, залежить самопочуття і 

працездатність упродовж всього майбутнього року. Якщо ж Ви через фінансові проблем 

не можете собі дозволити поїхати на різні курорти, то постарайтеся просто влаштувати 

правильний і розумний відпочинок вдома, а ще краще на дачі. Правильне харчування, 

свіже повітря, розумна організація режиму дня, а також умиротворення й спокій зроблять 

те, чого від них очікують: Ваші сили відновляться, а енергія, яка наповнить Вас, ще довго 

буде Вашою рушійною силою в робочі будні. 

 

____8. Одесит Руслан вирішив проїхати 14 тисяч кілометрів велосипедом до Сінгапуру. 

Йому вже вдалося подолати 4 тисячі кілометрів свого шляху. Дорогою він розповідає 

місцевим жителям про Україну. Зараз він наближається до Тегерану. За словами 

мандрівника, саме іранська частина подорожі стала найскладнішою. Велосипедист долав 

гірські перевали та тунелі. Ночував у придорожніх шатрах та в домівках іранців, які 

запрошували його. В один із днів подорожі Руслан мав можливість поспостерігати за 

риболовлею місцевих, коли сітки з рибою витягували з Каспійського моря тракторами. 

Попереду у мандрівника – Пакистан та Непал. 

 

____9. Із 1 квітня по 9 червня у столиці заборонена риболовля у зв’язку з нерестовим 

періодом різних видів риби. Так званий "сезон тиші" вводиться щорічно, щоб 

забезпечити сприятливі умови для нересту та охорони водойм. У цей час забороняється 

використовувати човни з двигунами. При цьому дозволяється аматорська ловля риби 

однією вудкою чи спінінгом за умови дотримання встановлених норм: до 3 кг риби за 

добу на людину. Про це повідомляє Асоціація рибалок України. 

 

____10. Портал x3m.kiev.ua створив інтерактивну мапу місць для екстремального 

відпочинку. На карті є 24 локації для екстремалів. Зокрема, місця для заняття авто- 

та мотоспортом, воднолижним спортом, стрибками з парашутом, зорбінгом, пейнтболом, 

картингом, рафтингом, яхтингом, квестами та іншим. Щоб скористатися мапою, треба 

натиснути на іконку з одним із видів спорту та перейти за посиланням. Там буде 

інформація про ціни, розклад і місце розташування відпочинку. 
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АУДІЮВАННЯ 

 

Аудіювання. Частина 1 
 

Ви прослухаєте п’ять коротких рекламних оголошень (а–ґ). 

Спочатку прочитайте речення 11–15. 

Потім прослухайте тексти. 

У дужках напишіть літеру тексту, яка відповідає ситуації 11–15. 

Кожне рекламне оголошення Ви прослухаєте один раз. 

 

11. (   ) Вам імпонує сучасне мистецтво. Яку виставку оберете? 

 

12. (   ) Ви обожнюєте кіно. Де маєте змогу подивитися цікаві фільми? 

 

13. (   ) Ви цікавитеся українською музикою, тому хочете відвідати курс лекцій, що 

пройдуть влітку. 

 

14. (   ) Історія – це Ваше захоплення. У столиці буде експонуватися одна з частин 

музейного зібрання пам’яток XVII–XIX століть. 

 

15. (   ) Ви хочете записатися на популярні заняття з малювання, завдяки яким можна 

швидко отримати потрібні знання та навички. 
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Аудіювання. Частина 2 
 

Ви прослухаєте текст. Спочатку прочитайте речення 16–20. 

Потім прослухайте текст і виберіть з трьох відповідей (а, б, в) ту, якa найточніше 

передає зміст тексту. 

Текст Ви прослухаєте двічі. 

 

 

16. Заздалегідь варто скласти список 

 

а) цікавих місць і пам’яток, які Ви хотіли б відвідати, та форумів про них; 

б) цікавих нових пам’яток на новому місці та відгуків про них в Інтернеті; 

в) цікавих нових місць і пам’яток, які Ви хотіли б відвідати у відпустці. 

 

17. Негативні моменти у відпустці, які наперед не можна передбачити 

 

а) тривала погана погода, психологічний дискомфорт, вартість путівки та несподівана 

хвороба; 

б) тривала погана погода, жахливий готель, психологічний дискомфорт та несподівана 

хвороба; 

в) жахливий готель, погана погода, несподівана хвороба, психологічний дискомфорт у 

день від’їзду. 

 

18.Чи обов’язково відвідувати всі призначені лікарем процедури для оздоровлення на 

курорті 

 

а) взагалі не потрібно відвідувати процедури; 

б) можна відвідувати процедури на вибір; 

в) не варто пропускати призначені процедури. 

 

19. Відгуки людей про відпочинок в тому чи іншому місці допоможуть вивчити 

 

а) розповіді знайомих в мережі Інтернет; 

б) сайти та форуми в мережі Інтернет; 

в) сайти та форуми про цікаві подорожі. 

 

20. Не варто брати з собою на відпочинок 

 

а) ноутбук та робочі документи; 

б) ноутбук та робочі адреси; 

в) ноутбук та робочі контакти. 
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ЛЕКСИКА. ГРАМАТИКА 

 

Мовні елементи. Частина 1 
 

Прочитайте текст і з’ясуйте, яке зі слів (а, б, в) пропущено в пунктах 21–30. 

Виберіть правильний варіант відповіді та відзначте його. 

 

Книголюби добріші, ніж шанувальники телебачення 

 

Науковці стверджують, що люди, котрі залюбки проводять вільний час із …21…, 

мають вищий рівень емпатії, …22… та легше знаходять порозуміння з …23…, ніж ті, хто 

дивиться телевізор. 

Ті, хто надає перевагу художній літературі, мають …24… показники ефективної 

соціальної поведінки. Серед них шанувальники любовних романів визнані найбільш 

емпатичними. Любителі ж комедійного жанру в літературі мають …25… здатність 

налагоджувати контакти з …26…. 

А ось люди, які у вільний час дивляться ТБ, виявляються за спостереженнями …27… 

менш емпатичними і дружелюбними. 

Дослідження показують також, що діти, які більше читають книжки, ніж 

переглядають мультики, легше навчаються думати …28… перспективи іншої людини, 

зважати на потреби решти людей, легше налагоджують …29… стосунки. Вони чуттєвіші, 

здатні працювати в команді з однолітками, а також менш агресивні при …30… своїх 

цілей. 

 

21. a) книгою; б) книзі; в) книгу. 

 

22. a) дружелюбні; б) дружелюбніше; в) дружелюбніші. 

 

23. a) інших; б) іншими; в) інші. 

 

24. a) позитивними; б) позитивних; в) позитивні. 

 

25. a) найкраще; б) найкращу; в) найкращий. 

 

26. a) людьми; б) люди; в) людей. 

 

27. a) науковці; б) науковців; в) науковцями. 

 

28. a) із; б) до; в) серед. 

 

29. a) соціальних; б) соціальними; в) соціальні. 

 

30. a) досягнення; б) досягненні; в) досягненням. 
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Мовні елементи. Частина 2 
 

Прочитайте текст і з’ясуйте, яке зі слів пропущено в пунктах 31–40. Напишіть 

поруч з літерою (а–з) в дужках відповідну цифру з тексту. 

 

Наймодніші та найцікавіших жіночі хобі 

 

Уже давно минули ті часи, коли з усіх …31… жінкам були доступні лише в’язання і 

кулінарія. У XXI столітті у дівчат вибір набагато ширший. Чим же зараз захоплюються 

…32… жінки? 

Одне з найпопулярніших і затребуваних сьогодні захоплень – це гончарство. В 

Україні з’явилося безліч студій, де вчать цьому …33… ремеслу. Є навіть спеціальна 

школа гончарства на території Видубицького …34…. Від охочих виготовити щось з 

глини своїми руками, немає відбою. Безумовно, в цій справі …35… різні ступені 

майстерності. Виготовити горщик, глечик або миску зможе навіть початківець, а ось 

свічник у вигляді будиночка або глечик з подвійними …36… зуміє зліпити далеко не 

кожен. 

Чи ось, живопис ебру на воді. Він з’явився у Туреччині в XI столітті, і став не тільки 

мистецтвом, але й свого роду духовною …37…. Найдивовижніше в ебру – те, що 

написати таку "плаваючу" картину може кожен, навіть людина, яка абсолютно не вміє 

малювати. За допомогою спеціальних пензликів і фарб, які не розчиняються у воді, Ви 

створите свій власний неповторний малюнок. Їх можна …38… на папір, тканину, скло 

або кераміку, прикрашати ними інтер’єр або одяг. Оволодіти цим мистецтвом можна як 

відвідуючи спеціальні майстер-класи, так і практикуючись у себе вдома. 

А ще досить популярний скрапбукінг – …39… незвичайних альбомів, у яких 

відображена Ваша особиста історія або історія Вашої родини. Це нагадує щоденник, але 

не написаний у формі розповіді, а складений з фотографій, малюнків, листів, журнальних 

і газетних вирізок, авіаквитків, сторінок зошитів та інших пам’ятних дрібниць. Альбоми 

можуть бути абсолютно різних форм і стилів – все залежить тільки від …40… автора. 

 

a) монастиря (   ) б) фантазії (   ) 
    

в) хобі  (   ) г) стінами  (   ) 
    

ґ) практикою  (   ) д) сучасні (   ) 
    

е) існують   (   ) є) створення  (   ) 
    

ж) стародавньому  (   ) з) переводити (   ) 
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ПИСЬМО 

 

Прочитайте електронний лист. 

 

Доброго дня, Марійкo! 

 

Я дуже зрадів, коли отримав твого листа. Ти у Карпатах з братом. От 

несподіванка! Просто заздрю, що ти зараз так насичено проводиш час! Але й у 

мене незабаром буде щось цікаве: ми збираємося поїхати машиною на море. Ми 

їдемо туди вперше. Чекаю з нетерпінням на нові враження. 

Цього літа я знайшов для себе ще одне захоплення – плавання. Ти ж знаєш, як я 

люблю спорт. Майже щодня ходжу тепер з друзями на річку або на озеро. Ми 

готуємося до змагань у серпні. Наш тренер говорить, що у мене талант. 

Подивимося після змагань, чи був він правий. А ти вже нарешті навчилася 

плавати? Як твої бабуся й дідусь? Ви до них вже їздили? 

Марійко, напиши мені, будь ласка, які у тебе ще плани на літо. Можливо, ми 

зможемо зустрітися у серпні та закінчити наш проект з екології. Там залишилися 

лише дрібниці. Мені б хотілося презентувати його на початку нового навчального 

року.  

Вітання всім нашим спільним знайомим! 

Усього найкращого та приємного тобі відпочинку! 

Микола 

 

Напишіть відповідь на лист. 

Зверніть увагу на форму початку та закінчення листа. 

У листі Вам потрібно описати зазначені пункти. 

Продумайте, у якій послідовності це варто зробити. 

 

1. Запросіть Миколу в гості. 

2. Запитайте свого друга про його поїздку на море. 

3. Дізнайтесь про новини у життi Миколи та про те, як справи у його рідних. 

4. Напишіть Миколі, як Ви з братом зараз проводите канікули та про свої подальші 

плани. 

 

Лист повинен містити не менше 18 речень та 3 запитань. 
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ГОВОРІННЯ 

 

Говоріння. Діалогічне мовлення 

 
Тема 1. Ознайомтеся з такою думкою: 

 

"Щодо мене, то я з дитинства цікавлюся мистецтвом. Люблю ходити в 

театри, на концерти, в музеї, на виставки та вернісажі. Захоплююся картинами 

вітчизняних і зарубіжних художників. Особливо мене приваблюють картини 

імпресіоністів, зокрема французького художника Клода Моне. Давно вже мрію 

побачити оригінал його картини "Схід сонця" у Парижі.  

Я зовсім не розумію людей, які захоплюються лише рибалкою чи спортом. 

Чи, взагалі, нічим іншим не цікавляться, крім серіалів по телевізору. Адже 

мистецтво допомагає людям розвиватися духовно." 

 

Розкажіть Вашому спiврозмовникові про міркування цієї людини. 

Потім нехай Ваш спiврозмовник обґрунтує свою точку зору. 

Висловіть Ваше особисте ставлення до цієї проблеми. 

Порозмовляйте на цю тему. 

У Вас є 5 хвилин на підготовку. 

Ваша бесіда має тривати до 10 хвилин. 
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Говоріння. Діалогічне мовлення 

 

Тема 2. Ознайомтеся з такою думкою: 

 

"Моє захоплення – це театр та гра талановитих акторів. Майже щомісяця я 

буваю в театрі драми та комедії, в опері чи в оперетті. Хіба можна порівняти цей 

вид мистецтва з кіно чи телебаченням? Жива гра акторів на сцені набагато 

цікавіше за те, що відбувається на екрані. Останній раз я дивилася у Києві 

спектакль "Іду за край" про життя та творчість відомого українського поета 

Василя Стуса. Це просто диво! Яка гра! Яка режисура! Дуже раджу і Вам 

подивитися цей спектакль". 

 

Розкажіть Вашому спiврозмовникові про міркування цієї людини. 

Потім нехай Ваш спiврозмовник розповість про свою точку зору. 

Висловіть Ваше особисте ставлення до цієї проблеми. 

Порозмовляйте на цю тему. 

У Вас є 5 хвилин на підготовку. 

Ваша бесіда має тривати до 10 хвилин. 
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Говоріння. Монологічне мовлення 
 

1. Ситуація: 

 

Ви, Ваш чоловік та діти-дошкільнята думаєте про літню відпустку. 

 

Ви повинні вирішити: 

 

 де провести відпустку (за містом на дачі, на морі, в горах, вдома)? 

 

 який місяць вибрати для відпустки і скільки часу вона триватиме? 

 

 яким транспортом туди доїхати? 

 

 де будете жити та харчуватися? 

 

 які з речей необхідно взяти з собою? 

 

Підготуйте розповідь про Ваші ідеї. 

Намагайтеся їх обґрунтувати. 

У Вас є 5 хвилин на підготовку. 

Ваша розповідь має тривати до 10 хвилин. 

Будьте готові дати відповідь на додаткові запитання. 
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Говоріння. Монологічне мовлення 
 

2. Ситуація за малюнком: 

 

Розкажіть спочатку коротко, які особи, речі, ситуація зображені на малюнку, але не 

описуйте їх. 

Опишіть ситуацію чи тему, які пов’язані з особами чи речами, що зображені на 

малюнку. 

Порівняйте її з ситуацією чи проблемою у Вашій рідній країні чи в іншій країні світу. 

Висловіть Вашу точку зору на цю проблему. 

У Вас є 5 хвилин на підготовку. 

Ваша розповідь має тривати до 10 хвилин. 

Будьте готові дати відповідь на додаткові запитання. 
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12. Світ культури 
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ЧИТАННЯ 

 

Читання. Частина 1 
 

Прочитайте спочатку уважно текст. 

Потім виберіть правильний варіант відповіді та відзначте його. 

 

У Києві пройде Книжковий арсенал 

 

З 17 по 21 травня у Мистецькому Арсеналі проходитиме VII Міжнародний фестиваль 

"Книжковий Арсенал", що об’єднує літературу й мистецтво. 

Фокус-тема фестивалю "Сміх. Страх. Сила" – цього року говоритимуть про природу 

сміху, його багатоликість і визначальну роль у час криз, як ми сміємося сьогодні, коли 

звичний світ дезінтегрується, і чи можна сміятися в такі часи. Фокус-тема під цією 

назвою об’єднає дискусії про політичний карнавал, чорний гумор та явища, з яких сміється 

український Інтернет. Ваговим поштовхом для визначення теми стала 175-річниця з часу 

виходу повного видання "Енеїди" Івана Котляревського – яскравого прикладу 

української сміхової культури. На фестивалі представлять свої новинки понад  

150 видавництв. 

Фестиваль презентує розширену міжнародну програму, у якій запланована участь 

понад 50 відомих письменників, літературних діячів та митців із США, Канади, 

Великобританії, Японії, Швейцарії, Норвегії, Швеції, Німеччини, Франції, Польщі, 

Латвії, Чехії, Грузії, Бельгії, Румунії та інших країн. Цього року "Книжковий Арсенал" 

також започатковує традицію запрошення до України великих світових літературних 

фестивалів. Першим гостем у межах цієї спецпрограми стане Бірмінгемський 

літературний фестиваль (за ініціативи Британської Ради в Україні), який візьме участь у 

Книжковому Арсеналі із багатоплановою програмою. 

Кураторська програма Оксани Забужко "Розкажи мені про мене" пропонує розмову на 

4 дії з Ольгою Токарчук (Польща), Аскольдом Мельничуком (США), Гайке Марією 

Йогенінґ (Німеччина) і Сергієм Сингаївським (Україна), які ділитимуться думками про 

те, що може література в сучасному світі, який зненацька перестав бути зрозумілим.  

Музична програма цього року буде представлена Міжнародним проектом 

експериментальної електронної музики та медіа-арту "EM-VISIA". Увазі відвідувачів 

запропонують широкий спектр сучасної електронної музики – від концертних творів 

композиторів академічної електроакустичної музики, аудіо-візуальних перформансів, 

сонорних інсталяцій до виступів музикантів експериментальної електронної музики та 

відео-арту. 

Також у програмі благодійні, перфомативні проекти, виставки ілюстрацій та 

артінсталяції, кінопокази. На дітлахів чекає низка нових книг, а також оновлений простір 

інноваційно-освітнього проекту "Арсенал ідей". 
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Виберіть правильний варіант відповіді та відзначте його. 

 

1. "Книжковий Арсенал" – це Міжнародний фестиваль, який цього року 

 

a) проходить всьоме й пропонує різноманітнi літературнi та художні програми; 

б) проходить всьоме й пропонує різноманітнi літературнi та мистецькi програми; 

в) проходить вкотре й пропонує різноманітнi літературнi та музичнi програми. 

 

2. "Сміх. Страх. Сила" – фокус-тема фестивалю, вибір якої зумовлений 

 

a) глобальним непорозумінням у світі, визначенням ролі сміху та річницею дня 

народження автора "Енеїди"; 

б) глобальним непорозумінням у світі, визначенням ролі сміху та річницею публікації 

повного видання "Енеїди"; 

в) глобальним непорозумінням у світі, визначенням ролі сміху та річницею написання 

повного видання "Енеїди". 

 

3. На "Книжковому Арсеналі" відвідувачам будуть запропоновані 

 

a) новинки більше 150 видавництв, зустічі з гостями, кураторська програма "Розкажи 

мені про мене", інші проекти та покази; 

б) новинки близько 150 видавництв, зустічі з гостями, кураторська програма "Розкажи 

мені про мене", інші проекти та покази; 

в) новинки менше 150 видавництв, зустічі з гостями, кураторська програма "Розкажи 

мені про тебе", інші проекти та покази. 

 

4. Серед новинок "Книжкового Арсеналу" у цьому році 

 

a) запрошення великих світових літературних фестивалів; 

б) запрошення великих світових літературних спец програм; 

в) запрошення великих світових багатопланових фестивалів. 

 

5. Участь Бірмінгемськoго фестивалю була ініційована 

 

a) Британською Радою в Києві; 

б) Книжковим Арсеналом в Києві; 

в) Британською Радою в Україні. 
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Читання. Частина 2 
 

Прочитайте спочатку 10 заголовків до текстів (а–з). 

Потім ознайомтеся з 5 текстами. 

З’ясуйте, який із заголовків найкраще відповідає кожному тексту 

та впишіть відповідну літеру (а–з) зліва від номера тексту (6–10). 

 

a) Презентація книги. 

 

б) Результати оголошено. 

 

в) Перша енциклопедія незалежної України. 

 

г) Нові переможці. 

 

ґ) Виставка видатної художниці. 

 

д) Фестивалі і конкурси. 

 

е) Українка на європейській сцені. 

 

є) Ретроспективний показ художніх робіт. 

 

ж) Фестиваль у Славутичі. 

 

з) Вперше в історії. 
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____6. 9-го лютого вперше за роки незалежності в Україні відкриється найбільша 

ретроспективна виставка однієї з найгеніальніших вітчизняних художниць ХХ століття – 

Марії Примаченко. До експозиції увійдуть понад 300 творів видатної художниці з 

колекції Національного музею українського народного декоративного мистецтва. На 

виставці "Марія Примаченко. Неосяжне" експонуватимуться роботи, які були створені у 

різні періоди творчості художниці. Крім живопису на виставці демонструватиметься 

кераміка її авторства та альбоми з малюнками художниці. 

 

____7. 28 квітня в місті Славутич розпочнеться 4-й Міжнародний фестиваль кіно й 

урбаністики "86". Описуючи фільми основної програми, співзасновниця фестивалю 

Надія Парфан дала лаконічне визначення його тематиці: синтез утопії, урбаністики, 

енергетики, архітектури й міських історій. Відповідно й програма "86" побудована за 

принципом синтезу, передусім кіно й урбаністики, і включає бурхливу діяльність за 

межами кінозалу: перформанс, аудіотур, екскурсію, кілька вечірок тощо. Утім, "86" – це 

передусім про кіно, і одним з пріоритетних напрямків роботи фестивалю залишається 

підтримка молодих вітчизняних кінематографістів: фестиваль проводитиме два конкурси 

документальних українських фільмів. 

 

____8. Державна наукова установа "Енциклопедичне видавництво" презентувала перший 

том "Великої української енциклопедії", що вийшов за підтримки Держкомтелерадіо у 

рамках програми "Українська книга". Це перша велика універсальна енциклопедія 

України, яка виходить за часи незалежності. Перший том енциклопедії – це 592 сторінки, 

що містять близько 1700 енциклопедичних статей (літери "А-Акц"). В енциклопедії 

вміщено понад 1000 кольорових ілюстрацій: фото, малюнків, схем, таблиць, діаграм, 

понад 35 карт. У підготовці першого тому взяло участь понад 300 провідних науковців 

України. 

 

____9. Українка Оксана Линів із маленького містечка Броди на Львівщині нещодавно 

сколихнула європейську культурну пресу. Вона стала першою жінкою в історії, якій 

довірили посаду головного диригента опери міста Грац – "другої опери" Австрії після 

Відня. Грац – це місто, яке заявило про себе як про місце, де відкриваються світові 

таланти. Його вважається перспективним трампліном у велику світову кар’єру. На нього 

дивиться Відень і фактично весь світ. Наприклад, останній молодий головний диригент, 

який працював у Граці, Філіпп Йордан зараз очолює Паризьку національну оперу. 

 

____10. В Україні назвали переможців престижного театрального фестивалю: у середу, 

31 травня, експертна рада 19-го Міжнародного театрального фестивалю Мельпомена 

Таврії оголосила переможців у 12 номінаціях. Лауреатами Мельпомени у номінаці 

Найкращі вистави великої сцени стали вистави Річард ІІІ (Київський національний 

академічний театр ім. І. Франка), Хазяїн (Миколаївський академічний український театр 

драми та музичної комедії), Мотузка (Київський академічний театр драми та комедії на 

лівому березі Дніпра). 

https://life.pravda.com.ua/culture/2016/01/28/207351/
http://www.86.org.ua/
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АУДІЮВАННЯ 

 

Аудіювання. Частина 1 
 

Ви прослухаєте п’ять коротких рекламних оголошень (а–ґ). 

Спочатку прочитайте речення 11–15. 

Потім прослухайте тексти. 

У дужках напишіть літеру тексту, яка відповідає ситуації 11–15. 

Кожне рекламне оголошення Ви прослухаєте один раз. 

 

11. (   ) Ваш популярний студентській музичний рок-гурт шукає нові можливості для 

виступів для публічних виступів.  

 

12. (   ) Ви навчаєтеся в університеті кіномистецтва. Який захід Вас може зацікавити? 

 

13. (   ) Разом зі своїми дітьми-школярами Ви хочете подивитися щось нове й цікаве. 

 

14. (   ) Ви завжди цікавитеся новинками вітчизняного й зарубіжного кіно і не 

пропускаєте жодної цікавої прем’єри. 

 

15. (   ) Література – Ваше захоплення, проте перевагу Ви віддаєте поезії сучасних 

авторів. 
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Аудіювання. Частина 2 
 

Ви прослухаєте текст. Спочатку прочитайте речення 16–20. 

Потім прослухайте текст і виберіть з трьох відповідей (а, б, в) ту, якa найточніше 

передає зміст тексту. 

Текст Ви прослухаєте двічі. 

 

 

16. Мета столичного фестивалю Atlas Weekend в Експоцентрі України в Києві – 

 

а) багато гарної музики без обмежень для більше трьохсот тисяч відвідувачів; 

б) багато хорошої музики без обмежень для близько трьохсот тисяч відвідувачів; 

в) багато гарної музики на цьому святі для більше трьохсот тисяч відвідувачів. 

 

17. Фестиваль "Файне Місто" у Тернополі вп’яте пропонує своїм відвідувачам 

 

а) усі без винятку сучасні напрями музики, можливість відчути енергію волі та 

незабутній відпочинок; 

б) виняткові сучасні напрями музики, можливість відчути енергію волі та незабутній 

відпочинок; 

в) майже всі сучасні напрями музики, можливість відчути сильну енергію волі та 

незабутній відпочинок. 

 

18. Цього року Фестиваль "Імпульс" у Харкові пропонує 

 

а) музичну програму, лекції, майстер-класи тощо на сцені просто неба та у приміщенні; 

б) музичну програму, лекції, майстер-класи тощо на різних сценах та просто неба; 

в) музичну програму, лекції, майстер-класи тощо на сцені у приміщенні просто неба. 

 

19. Respublica у Кам’янці-Подільському – це 

 

а) наймасштабніший фестиваль сучасного вуличного і музичного мистецтва на території 

Старої Фортеці; 

б) наймасштабніший сучасний фестиваль вуличного мистецтва талантів на території 

Старої Фортеці; 

в) наймасштабніший фестиваль сучасного вуличного мистецтва на території Старої 

Фортеці. 

 

20. Alfa Jazz Fеst Lviv та Коктебель Джаз Фестиваль 

 

а) не змінюють своїх традицій і щороку проходять просто неба у Львові та неподалік 

Одеси; 

б) не змінюють своїх традицій і щороку проходять просто неба у Львові та неподалік 

Чорноморська; 

в) не змінюють своїх традицій і щоразу проходять просто неба близько Львова та в Одесі. 
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ЛЕКСИКА. ГРАМАТИКА 

 

Мовні елементи. Частина 1 
 

Прочитайте текст і з’ясуйте, яке зі слів (а, б, в) пропущено в пунктах 21–30. 

Виберіть правильний варіант відповіді та відзначте його. 

 

Недешева "церква" 

 

Нещодавно в Лондоні картина уродженця Харківщини Давида Бурлюка "У церкві" 

...21... за 650 тисяч доларів США, і це при тому, що стартова ціна складала лише  

160 тисяч, а кілька його робіт, які продавалися раніше на інших торгах, коштували в 

десятки ...22... дешевше. 

За словами фахівців, це поки що рекордна сума ...23... картину українського 

художника, однак є чимало й інших прикладів, коли твори образотворчого ...24... 

українського походження продавалися за дуже солідні гроші. 

Про те, що ...25... з українського представлено на міжнародних аукціонах розповідає 

директор відділу слов’янського мистецтва британського аукціонного дому "Бонам’с" 

Євгенія Теслюк: "Здебільшого це роботи українських художників, живопис ...26..., хто 

народився або працював в Україні. Вони продаються ...27... аукціонах у Лондоні, Нью-

Йорку... Ось на торгах у листопаді одним із найдорожчих лотів була робота Івана 

Похітонова. Переважно це роботи відомих художників ...28... ХІХ – початку  

ХХ століття, тобто авангард. До того ж тепер починають гарно продаватися роботи 

повоєнних художників, ...29... нон-конформістів, тобто зараз дуже в попиті 60–70 роки.  

І потихенько починають підніматися у ціні й роботи радянських художників ...30... 

періоду 50–60 років. 

 

21. a) була продана; б) продано; в) продали. 

 

22. a) раз; б) разів; в) рази. 

 

23. a) на; б) про; в) за. 

 

24. a) мистецтв; б) мистецтва; в) мистецтво. 

 

25. a) саме; б) приміром; в) дійсно. 

 

26. a) той; б) ті; в) тих. 

 

27. a) в; б) на; в) у. 

 

28. a) кінця; б) початку; в) межі. 

 

29. a) так званого; б) званих; в) так званих. 

 

30. a) класичному; б) класичного; в) класичним. 
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Мовні елементи. Частина 2 
 

Прочитайте текст і з’ясуйте, яке зі слів пропущено в пунктах 31–40. Напишіть 

поруч з літерою (а–з) в дужках відповідну цифру з тексту. 

 

Україна і Франція знімуть біографічний фільм  

про Анну Ярославну 

 

Українська компанія Kinorob та французька Dadafilms анонсували ...31... зйомок 

історичної драми "Анна Київська – королева Франції" (Anna de Kiev). Зйомки байопіку 

(біографічного фільму) заплановані на літо-осінь на території Франції і України, а в 

широкий прокат Анна Київська ...32... у 2019 році. 

Зараз картина перебуває на ...33... стадії написання сценарію. Уже узгоджено 

основний склад знімальної групи. Режисером-постановником картини виступить ...34... 

володар премії Сезар Ів Анжело, а оператором – Сергій Михальчук. 

Сюжет фільму ...35... на історичному романі французької письменниці Жаклін Доксуа 

"Анна Київська, королева Франції". Це історія про київську княжну Анну – доньку 

Ярослава Мудрого, яка одружується із французьким королем Генріхом. За їхнього 

правління Франція ...36... великого розквіту. За допомогою зброї та дипломатії Генріх і 

Анна перемагають ворогів, розширюють свої землі і приносять ...37... мир і спокій. 

"Історична ...38... Анни Ярославни сповнена величезної енергії, і сьогодні, як і  

1000 років тому, приковує пильну увагу і нерідко стає предметом історичних ...39... в 

сучасній Європі. Наш фільм покликаний дати вичерпну відповідь щодо ...40... княжни 

Київської – королеви Франції", – наголошує продюсер проекту Оксана Мельничук. 

 

a) зазнає (   ) б) походження  (   ) 

    

в) заснований  (   ) г) суперечок   (   ) 

    

ґ) постать  (   ) д) вийде   (   ) 

    

е) триразовий  (   ) є) на них (   ) 

    

ж) початок  (   ) з) фінальній  (   ) 
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ПИСЬМО 
 

Прочитайте електронний лист. 

 

Привіт, Дмитре! 

 

Не терпиться дізнатися про твою подорож до Франкфурта та про твої враження 

від книжкового ярмарку. Уявляю собі, скільки нових книжок ти там придбав, і 

скільки всього цікавого побачив та дізнався. Сподіваюся, що незабаром у нас буде 

можливість спокійно поговорити, бо мені це все надзвичайно цікаво. 

Я також не сиділа на місці – щойно повернулася додому з Тижня німецької 

культури в Україні, який проходив у Києві, й тому при зустрічі мені також буде 

про що тобі розповісти. Головне, що моя доповідь та презентація пройшли з 

великим успіхом, хоч я й дуже хвилювалася. На Тижні було надзвичайно багато 

цікавих заходів, я намагалася нічого не пропустити, а тому до готелю щодня 

поверталася дуже стомленою пізно ввечері. Оленка також була весь час зі мною, 

вона передає тобі теплі вітання. Наша програма у Києві була дуже насиченою, 

проте, ми ще встигли побувати в опері на "Наталці-Полтавці" та на концерті в 

палаці "Україна". Шкода, що час пролетів так швидко і завтра зранку вже треба 

збиратися додому. 

Передавай вітання Франкфурту! 

Ми всі з нетерпінням чекаємо на тебе. 

Марійка 

 

 

Напишіть відповідь на лист. 

Зверніть увагу на форму початку та закінчення листа. 

У листі Вам потрібно описати зазначені пункти. 

Продумайте, у якій послідовності це варто зробити. 

 

1. Напишіть про те, коли і чим Ви повертаєтеся додому. 

2. Подякуйте за листа та прокоментуйте коротко, що написала сестра. 

3. Привітайте сестру з вдалим виступом у Києві. 

4. Розкажіть трохи про нову книжку, яку Ви придбали на ярмарку. 

 

Лист повинен містити не менше 18 речень та 3 запитань. 
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ГОВОРІННЯ 

 

Говоріння. Діалогічне мовлення 
 

Тема 1. Ознайомтеся з такою думкою: 

 

"Мені здається, що класична музика – найкраща музика у світі. Скільки часу 

пройшло, а музика Моцарта, Бетховена, Баха завжди залишається популярною. 

Люблю я і наших українських класиків – Лисенка, Бортнянського. Мені 

подобається, що в класичній музиці така різноманітність. Я просто обожнюю її, 

часто ходжу на концерти у філармонію чи консерваторію, збираю компакт-диски 

і нерідко слухаю їх вдома. Класична музика піднімає мені настрій, коли мені 

сумно, і заспокоює, коли я хвилююся. Не розумію людей, які захоплюються 

лише роком чи, наприклад, поп-музикою. Звичайно, це справа смаку, але 

класика – це класика". 

 

Розкажіть Вашому спiврозмовникові про міркування цієї людини. 

Потім нехай Ваш спiврозмовник обґрунтує свою точку зору. 

Висловіть Ваше особисте ставлення до цієї проблеми. 

Порозмовляйте на цю тему. 

У Вас є 5 хвилин на підготовку. 

Ваша бесіда має тривати до 10 хвилин. 
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Говоріння. Діалогічне мовлення 
 

Тема 2. Ознайомтеся з такою думкою: 

 

"Я – людина молода, люблю розважатися, люблю танцювати, а тому вже 

давно захоплююся диско-музикою. Із задоволенням ходжу на концерти сучасної 

музики українських та зарубіжних виконавців. Не пропускаю жодних цікавих 

гастролей, які проходять у нашому місті. Іноді вибираюся навіть на якийсь 

цікавий концерт до столиці. Але опера, балет, драма, комедія – вибачте, це не 

моє! Серед моїх знайомих та друзів є багато прихильників театрального 

мистецтва. Але ходити на вистави й слухати чи дивитися там годинами оперу й 

балет – я цього просто не розумію. Зовсім інша справа – дискотека чи концерт. 

Там весело, там завжди цікаво". 

 

Розкажіть Вашому спiврозмовникові про міркування цієї людини. 

Потім нехай Ваш спiврозмовник розповість про свою точку зору. 

Висловіть Ваше особисте ставлення до цієї проблеми. 

Порозмовляйте на цю тему. 

У Вас є 5 хвилин на підготовку. 

Ваша бесіда має тривати до 10 хвилин. 
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Говоріння. Монологічне мовлення 
 

1. Ситуація: 

 

Ви вже досить довго навчаєтеся у столиці, але ще жодного разу не були у столичних 

театрах. Найближчим часом Ви разом з другом мрієте піти в театр.  

 

Ви повинні вирішити: 

 

 який театр оберете? 

 

 як і де ознайомитеся з репертуаром театру? 

 

 що будете дивитися? 

 

 коли туди підете? 

 

 як і де будете купувати квитки? 

 

 які місця виберете і чому? 

 

Підготуйте розповідь про Ваші ідеї. 

Намагайтеся їх обґрунтувати. 

У Вас є 5 хвилин на підготовку. 

Ваша розповідь має тривати до 10 хвилин. 

Будьте готові дати відповідь на додаткові запитання. 
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Говоріння. Монологічне мовлення 
 

Розкажіть спочатку коротко, які особи, речі, ситуація зображені на малюнку, але не 

описуйте їх. 

Опишіть ситуацію чи тему, які пов’язані з особами чи речами, що зображені на 

малюнку. 

Порівняйте її з ситуацією чи проблемою у Вашій рідній країні чи в іншій країні світу. 

Висловіть Вашу точку зору на цю проблему. 

У Вас є 5 хвилин на підготовку. 

Ваша розповідь має тривати до 10 хвилин. 

Будьте готові дати відповідь на додаткові запитання. 
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13. Наші традиції 
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ЧИТАННЯ 

 

Читання. Частина 1 
 

Прочитайте спочатку уважно текст. 

Потім виберіть правильний варіант відповіді та відзначте його. 

 

Сьогодні в Україні – День вишиванки 

 

У травні, третього четверга, святкують День вишиванки. У містах і селах України, та 

й по всіх найдальших усюдах, де мешкають українці, розквітає розмаїте, вишукане 

вбрання, на тлі якого людські обличчя стають прекраснішими та одухотворенішими. 

Відзначати День вишиванки запропонувала Леся Воронюк – на той час студентка 

історичного факультету Чернівецького університету, а нині – письменниця і журналістка. 

Одного травневого дня 2006 року вона, її друзі та дехто з університетських викладачів 

прийшли у вишиванках до вишу. А через 10 років, презентуючи в іванофранківському 

кінотеатрі "Люм’єр" перший документальний фільм про вишиванки "Спадок нації", 

авторка ідеї та сценарію Леся Воронюк уже розповідала, що наш День вишиванки став 

міжнародним – його відзначають у 60 країнах світу. 

Цього дня відбуваються конкурси на кращу вишиванку та знімок у вишиванці 

(знімків, до речі, з’являється у соцмережах безліч, і справді на них – не лише українці). У 

2015 році була започаткована акція "Подаруй вишиванку захисникові", в якій узяли 

участь люди з понад 50 країн: сотні вишиванок передано на Донбас. 

Вишиванка є чи не основною частиною українського національного вбрання, яке, 

разом із рушниками, дбайливо носилося і зберігалося, передавалося у спадок. Скриня з 

посагом містила, насамперед, сорочки, що їх дівчина вишивала власноруч. У найбіднішої 

дівки зазвичай було не менше 30 сорочок, а в найбагатших – і до 300. Старі, молоді й 

малі – всі носили вишиванки. Навіть немовляті мама чи бабуся вишивали сорочечку. 

Слід знати, що вишиванка – це не тільки і навіть не стільки красивий одяг – це оберіг, 

у якому священну роль відіграють і колір ниток, і орнамент, і манера, й навіть кількість 

стібків. Фахівці стверджують, що українська вишиванка є кодом, за допомогою якого 

нація зберігає й передає свої найбільші цінності: життя, любов, пам’ять, свободу, віру, 

щастя, добробут. 

Знавці одразу вирізняють, звідки походить вишиванка: Борщівська – вишита 

переважно чорним кольором ниток; "білим по білому" – характерна вишивка для 

Полтавщини; Слобожанська вишиванка дуже часто вишита червоним і чорним 

кольором, а ще на ній багато червоно-білих та червоно-зелених сполучень; Буковинська 

вишиванка має велику кількість вишитих гладдю та бісером квітів. До речі, нині 

вишиванка з Буковини – найпопулярніша у сучасних модниць. 
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Виберіть правильний варіант відповіді та відзначте його. 

 

 

1. Перший документальний фільм про вишиванки – це 

 

a) "Спадок народу" за сценарієм Лесі Воронюк; 

б) "Душа нації" авторки Лесі Воронюк; 

в) "Спадок нації" за сценарієм Лесі Воронюк. 

 

2. У 2015 році була започаткована акція, в якій взяли участь люди з понад 50 країн, 

 

a) "Подаруй вишиванку захисникові"; 

б) "Подаруй вишиванку бійцеві"; 

в) "Подаруй вишиванку на Донбас". 

 

3. У вишиванці священну роль відіграють: 

 

a) колір ниток, матеріал, стиль і кількість стібків; 

б) колір тканини, орнамент, стиль і кількість стібків; 

в) колір ниток, орнамент, манера і кількість стібків. 

 

4. На думку фахівців вишиванка є 

 

a) символом нації, за допомогою якого оберігаються й передаються найбільші цінності; 

б) кодом нації, за допомогою якого зберігаються й передаються найбільші цінності; 

в) оберегом нації, іза допомогою якого зберігаються й передаються найбільші цінності. 

 

5. Найпопулярнішою вишиванкою серед сучасних модниць вважається 

 

a) слобожанська вишиванка; 

б) буковинська вишиванка; 

в) борщівська вишиванка. 
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Читання. Частина 2 

 

Прочитайте спочатку 10 заголовків до текстів (а–з). 

Потім ознайомтеся з 5 текстами. 

З’ясуйте, який із заголовків найкраще відповідає кожному тексту 

та впишіть відповідну літеру (а–з) зліва від номера тексту (6–10). 

 

a) Цікаве з нашої історії. 

 

б) Сирниця, або багато назв одного свята. 

 

в) Європейський карнавал. 

 

г) Родинне свято. 

 

ґ) Культура України. 

 

д) Петриківський розпис. 

 

е) Галицькі традиції. 

 

є) Різдвяний стіл. 

 

ж) Рушник – святиня українського народу. 

 

з) Традиції Василіва дня. 
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____6. 20 років тому в Черкаському національному університеті відкрили Музей 

українського рушника, який його засновниця проф. Світлана Китова називає полотняним 

літописом України. Тут виставлено більше 500 вишитих рушників кінця XIX–початку 

XX ст. з середнього Подніпров’я, Черкащини, Чернігівщини, Кіровоградщини, Полтав-

щини, Дніпропетровщини, Житомирщини. Вишитий рушник – справжній оберіг, до 

якого ставилися як до святині. Від нього завжди йде позитивна енергетика. Цей витвір 

народного мистецтва вишивався тільки з гарним настроєм, із вірою, надією та любов’ю. І 

на добро. 

 

____7. Сирниця, Сиропусна неділя, Запусти, Пущення, Масляна, Масниця-ласиця – так в 

Україні називають останній тиждень перед Великим постом. Як і європейський карнавал, 

це свято багате на жарти й сміх. За язичницьких часів цього тижня проводжали зиму, а 

сміх нібито мав силу посприяти весняному відродженню природи, вплинути на 

майбутній урожай та розмноження всього живого. У цей день їздили селом на конях, 

прикрашених різнокольоровими стьожками й дзвіночками. Каталися на каруселях, 

спускалися з гір на санках. Увесь тиждень ходили одне до одного в гості. Молоді 

подружжя з хлібом відвідували тестя й тещу. Ті у свою чергу пригощали їх млинцями. 

 

____8. На Галичині намагаються повернути давню традицію прикрашання ялинок 

іграшками, зробленими власноруч. Штамповані імпортні ялинкові прикраси 

поступаються місцем простеньким і зі смаком зробленим їжачкам, лялькам і 

навіть писанкам. Сьогодні зеленими красунями прикрашають офіси та кав’ярні у Львові 

на католицьке Різдво, а вдома багато хто ставить ялинку на Новий рік. Раніше ж в 

Галичині її прикрашали лише 6 січня – на Різдво. Виймаючи ялинкові іграшки з коробки, 

діти загадували бажання. Старі ялинкові прикраси, які залишилися від прабабці чи бабці, 

це теплий спогад про свято у великому родинному колі. 

 

____9. Комітет Всесвітньої спадщини ООН з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) 

розгляне у грудні питання щодо надання статусу всесвітньої нематеріальної спадщини 

українському декоративно-орнаментальному народному малярству – Петриківському 

розпису. У рамках міжнародного промо-туру розпису проводиться серія виставок за 

кордоном. У березні в Брюсселі пройшов Тиждень Петриківського розпису. У червні 

буде представлено виставку в штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі. Крім того, ведуться 

переговори про проведення виставок у Китаї та Японії. 

 

____10. У ніч з 13 на 14 січня Українці відзначають Старий Новий рік. Традиція ця 

пов’язана з розбіжністю двох календарів: юліанського "старого стилю" і григоріанського 

"нового стилю". 14 січня (1 січня за старим стилем) християнська церква вшановує 

пам’ять св. Василія Великого. У давнину цей день мав назву Василіва дня, а вечір 

напередодні – Василіва вечора. Ще його називали "щедрим", оскільки готували багатий 

стіл після різдвяного посту і їли все найкраще і найсмачніше, що було в хаті: пироги, 

ковбасу, м’ясо, млинці, пили пиво, вино, горілку. Обов’язковими були кутя, порося чи 

страви зі свинини. За повір’ям, якщо в ніч перед Василія на столі буде багато свинини, то 

ці тварини будуть плодитися і приносити господарям гарний прибуток. 
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АУДІЮВАННЯ 

 

Аудіювання. Частина 1 
 

Ви прослухаєте п’ять коротких рекламних оголошень (а–ґ). 

Спочатку прочитайте речення 11–15. 

Потім прослухайте тексти. 

У дужках напишіть літеру тексту, яка відповідає ситуації 11–15. 

Кожне рекламне оголошення Ви прослухаєте один раз. 

 

11. (   ) Ви хочете весело і яскраво відзначити в перші вихідні червня свято з родиною. 

Де можете це зробити? 

 

12. (   ) Незабаром Ви плануєте відвідати цікавий захід про український національний 

костюм. 

 

13. (   ) Ваша донька дуже добре малює, але їй не вистачає "техніки". Де вона може 

цьому повчитися? 

 

14. (   ) Ви – етнограф. Яка лекція може Вас зацікавити? 

 

15. (   ) Ви матимете унікальний шанс навчитися готувати за стародавніми оригінальними 

українськими рецептами. 
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Аудіювання. Частина 2 
 

Ви прослухаєте текст. Спочатку прочитайте речення 16–20. 

Потім прослухайте текст і виберіть з трьох відповідей (а, б, в) ту, якa найточніше 

передає зміст тексту. 

Текст Ви прослухаєте двічі. 

 

 

16. Свято Івана Купала святкують в ніч 

 

а) з 23 на 24 червня за старим стилем; 

б) з 23 на 24 червня за новим стилем; 

в) на 7 червня за старим стилем. 

 

17. Хто вони? 

 

а) русалки – душі маленьких нехрещених дітей, мавки – потоплені дівчата; 

б) і русалки, і мавки – потоплені маленькі нехрещені дівчата; 

в) русалки − потоплені дівчата, мавки − душі маленьких нехрещених дітей. 

 

18. В ніч на Івана Купала дівчата 

 

а) плетуть вінки з польових квітів; 

б) роблять букети з польових квітів; 

в) плетуть кошики з польових квітів. 

 

19. Здобути цвіт папороті досить важко, тому що 

 

а) її береже від людей міфічна сила; 

б) її береже від людей чиста сила; 

в) її береже від людей нечиста сила. 

 

20. Існує повір’я, що коли закохані дівчина і хлопець стрибають у парі через вогнище, то 

 

а) заручившись, вони все життя проживуть разом; 

б) побравшись, вони все життя проживуть разом; 

в) познайомившись, вони все життя проживуть разом. 
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ЛЕКСИКА. ГРАМАТИКА 

 

Мовні елементи. Частина 1 
 

Прочитайте текст і з’ясуйте, яке зі слів (а, б, в) пропущено в пунктах 21–30. 

Виберіть правильний варіант відповіді та відзначте його. 

 

Трійця – свято зелені 

 

Зелені свята, перш за все, – це свято ...21... весни на порозі літа, коли природа святкує 

своє відродження. Українці називають ці дні Зеленими святами, бо зеленими гілками і 

квітами на Трійцю прикрашають подвір’я, оселі і всі прибудови, а священики освячують 

...22..., яке люди приносять до церкви. 

Ще у дохристиянські часи наші предки вшановували культ зеленої природи, зеленого 

дерева, яке ...23... три світи: небо, землю і підземний світ. Вважалося, що Дід-Ладо – 

добрий дух предків – разом з гіллям-клечанням приходив до господи і оберігав людину 

та її житло від недобрих сил. 

Цікаво, що образ Трійці в українській символіці присутній і у різдвяному 

трисвічнику, що зветься "трійця", у колядках ...24... створення світу, гаївках-веснянках та 

троїстому знаку на писанках. Ще у ХVIII ст. у ...25... трав на Трійцю ставили потрійну 

свічку, що повинна була горіти протягом ...26... обідні. Потім трави, освячені у церкві, 

використовували як оберіг від хвороб, а троїцьку свічку давали в руки вмираючому. 

Число 3 вважається ...27... Бога, числом досконалості. Воно досить часто зустрічається 

в природі – три світи: тваринний, рослинний і світ мінералів; три стани води: твердий, 

рідкий і газоподібний; три часи: минулий, теперішній і майбутній. Родина складається з 

батька, матері і дитини. Під час хрещення Ісуса Христа ...28... усі три особи: Бог-Отець 

через голос з неба, Бог-Син через хрещення, і Бог-Дух Святий у ...29... голуба. А ...30... 

знаком трійці у нас є, звичайно, тризуб – головний елемент Малого державного герба 

України і знак княжої влади й держави Володимира Великого. 

 

21. a) перемагаючих; б) перемагаючого; в) перемагаючої. 

 

22. a) зіллям; б) зілля; в) зіллі. 

 

23. a) з’єднували; б) з’єднувало; в) з’єднував. 

 

24. a) про; б) до; в) проти. 

 

25. a) середина; б) середину; в) середині. 

 

26. a) усією; б) усій; в) усієї. 

 

27. a) числа; б) числом; в) число. 

 

28. a) явилися; б) являлися; в) являються. 

 

29. a) вигляд; б) вигляді; в) вигляда. 

 

30. a) найпоширенішим; б) найпоширеніший; в) поширенішому.  
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Мовні елементи. Частина 2 
 

Прочитайте текст і з’ясуйте, яке зі слів пропущено в пунктах 31–40. Напишіть 

поруч з літерою (а–з) в дужках відповідну цифру з тексту. 

 

Різдвяні колядування 

 

Із приходом пори Різдвяних свят ми поринаємо у чарівний світ, створений уявою й 

фантазіями ...31... поколінь наших предків. Це світ, наповнений народними повір’ями, 

билинами та легендами про ...32... чудеса та про надприродних істот. 

Головним ритуалом Різдвяних свят в українців вважалася колективна родинна вечеря 

на різдвяний Святвечір. А ще на Різдво прийнято було колядувати – ...33... оселі, 

виконуючи величально-вітальні пісні (колядки) і речитативні формули (віншівки). Група 

чоловіків, неодруженої молоді, дітей заходила на подвір’я кожної хати, славила 

господарів, бажала їм здоров’я, щастя, ...34... врожаю, достатку, за що отримувала певну 

винагороду. В основі цих обходів – магічна ідея "першого дня", згідно з якою побажання, 

висловлені на новорічні святки, мали здійснитися. 

Колядування звичай, що дійшов до нас ще з язичницьких часів, однак з ...35... він 

частково християнізувався. Тому колядки мають не лише релігійні, а й світські мотиви – 

мирної хліборобської праці, громадського й сімейного побуту та інші. 

У різних місцевостях України обряд колядування мав свої відмінності. На східній 

Україні переважали обходи з різдвяною зіркою, на західній – з ляльковим або живим 

вертепом. Крім релігійної народної драми, ...36... театралізовані сценки з масками. Одна з 

...37... сценок називається "Коза" – театралізований обряд-гра з масками, що мав свій 

усталений сценарій, пісенний і музичний репертуар. Парубок перевдягався в козу 

(вивернутий кожух і дерев’яний макет голови тварини). Центральним моментом 

ритуального дійства був танець Кози, її "вмирання" і "воскресіння", що символізували 

циклічний колообіг часу, ...38... нового року. 

Колядки виконували колективи (співочі ватаги, гурти) різного складу: парубочі, 

дівочі, дитячі, старечі. Дитячі колядки були ...39... спрощеними – зазвичай це коротке 

віншування й прохання винагороди. Гуртувалися колядники за територіальним 

принципом – по окремих вулицях або кутках. Обов’язково обирали серед себе старшого 

(отамана, березу) та міхоношу, ...40... носив зібрані продукти та подарунки. До складу 

ватаги незрідка входили музики й танцюристи. 

 

a) часом (   ) б) дещо  (   ) 
    

в) таких   (   ) г) обходити  (   ) 
    

ґ) розігрували  (   ) д) багатьох  (   ) 
    

е) який  (   ) є) щедрого (   ) 
    

ж) прихід  (   ) з) неймовірні  (   ) 
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ПИСЬМО 
 

Прочитайте електронний лист. 

 

Дорогі мамо і тату! 

 

Ви навіть не здогадуєтеся, які у нас цікаві новини! 

У Дмитра несподівано з’явилися декілька вільних днів на роботі, а у Маринки, 

як ви знаєте, зараз шкільні канікули. Ми порадилися і, недовго думаючи, вирішили 

на Великодні свята поїхати в гості до бабусі й дідуся на Полтавщину. 

Не можу вам описати словами, як зраділа Маринка, що знову зможе разом з 

бабусею готуватися до свята, пекти паски, робити крашанки та розписувати 

писанки. А коли вона дізналася, що туди на вихідні приїде ще й дядько Михайло з 

Олесею і маленьким Богданчиком, і що вона нарешті зможе побачити свого 

двоюрідного братика, то розмов зараз вдома тільки про цю поїздку і підготовку до 

неї. 

Ми плануємо виїхати у середу, а повернемося додому у понеділок після обіду, 

тому що Дмитрові у вівторок вже треба на роботу, а Маринці – в школу. Треба 

встигнути все підготувати. 

Обов’язково зателефонуємо вам, коли будемо в селі. Шкода, що Вас на ці свята 

не буде разом з нами, але сподіваємося, ви зараз добре відпочиваєте в новому 

санаторії і задоволені обслуговуванням. Найважливіше, щоб ви відвідували всі 

процедури, які вам призначили лікарі. Ми ж знаємо, лікуватися вам не дуже 

подобається, але зараз це просто необхідно. 

 

Міцно обнімаю Вас, 

Галина 

 

Напишіть відповідь на лист.  

Зверніть увагу на форму початку та закінчення листа.  

У листі Вам потрібно описати зазначені пункти.  

Продумайте, у якій послідовності це варто зробити. 

 

1. Відреагуйте на несподівану новину від дочки. 

2. Дізнайтеся, як діти планують провести святкові дні у дідуся й бабусі. 

3. Напишіть про Ваші враження від нового санаторію та про своє самопочуття. 

4. Розкажіть про Ваші плани проведення вільного часу у санаторії. 

 

Лист повинен містити не менше 18 речень та 3 запитань. 
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ГОВОРІННЯ 
 

Говоріння. Діалогічне мовлення 
 

Тема 1. Ознайомтеся з такою думкою: 

 

"Молодь сьогодні взагалі не цікавиться культурною спадщиною українського 

народу, яка складалася протягом віків. Їм не подобаються українські народні 

пісні. Вони живуть в Україні, але ніколи не чули, наприклад, про Петриків-

ський розпис. Їм незнайомі імена й твори відомих українських письменників і 

художників. Вони взагалі мало читають, не знають і не хочуть знати нічого 

більше ніж те, що пропонує шкільна програма. Вони не розуміють, яке 

значення мають мова, література, мистецтво рідної країни. Їх взагалі все це не 

цікавить. Вони пасивні. У голові лише розваги та матеріальні блага – де взяти 

гроші, щоб придбати новий крутий смартфон, чи, де відкрилося нове кафе, щоб 

круто розважитися з друзями. 

Чому ж вони тоді дивуються, що в країні нічого не змінюється на краще? 

Від кого, як не від нас, молодих, залежить майбутнє нашої країни?" 

 

Розкажіть Вашому спiврозмовникові про міркування цієї людини. 

Потім нехай Ваш спiврозмовник обґрунтує свою точку зору. 

Висловіть Ваше особисте ставлення до цієї проблеми. 

Порозмовляйте на цю тему. 

У Вас є 5 хвилин на підготовку. 

Ваша бесіда має тривати до 10 хвилин. 
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Говоріння. Діалогічне мовлення 
 

Тема 2. Ознайомтеся з такою думкою: 

 

"Останнім часом всі тільки й говорять про колишнє, про історію України – 

Голодомор, Київську Русь та інше. Весь час дискусії по телевізору, інтерв’ю з 

істориками та політологами, нові наукові дослідження, нові спроби 

переосмислення історичних фактів та ролі окремих особистостей в ній. Чесно 

кажучи, не розумію, яке значення все це має для нашого сьогодення та 

сьогоднішніх проблем. Чим, наприклад, революційність першої української 

Конституції Пилипа Орлика від 1710 року може допомогти навести лад у нашій 

країні. Займатися зараз потрібно серйозними речами, а не історією". 

 

Розкажіть Вашому спiврозмовникові про міркування цієї людини. 

Потім нехай Ваш спiврозмовник розповість про свою точку зору. 

Висловіть Ваше особисте ставлення до цієї проблеми. 

Порозмовляйте на цю тему. 

У Вас є 5 хвилин на підготовку. 

Ваша бесіда має тривати до 10 хвилин. 
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Говоріння. Монологічне мовлення 
 

1. Ситуація: 

 

Ви збираєтесь долучитись до конкурсу соціально-культурних проектів «Зробимо 

нашу країну кращою на місцях!» за напрямом «Культура», котрий оголосила міська рада. 

 

Ви повинні вирішити: 

 

 чому Ви обрали саме цей напрям? 

 

 Ви будете працювати самі чи з командою? 

 

 як і хто буде розробляти програму заходів для проекту? 

 

 Ваш проект планується як довготривалий, 

       чи короткостроковий. Чому? 

 

 хто займатиметься підготовкою документів для подання 

    на конкурс? 

 

Підготуйте розповідь про Ваші ідеї. 

Намагайтеся їх обґрунтувати. 

У Вас є 5 хвилин на підготовку. 

Ваша розповідь має тривати до 10 хвилин. 

Будьте готові дати відповідь на додаткові запитання. 
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Говоріння. Монологічне мовлення 

 

 

Розкажіть спочатку коротко, які особи, речі, ситуація зображені на малюнку, але не 

описуйте їх. 

Опишіть ситуацію чи тему, які пов’язані з особами чи речами, що зображені на 

малюнку. 

Порівняйте її з ситуацією чи проблемою у Вашій рідній країні чи в іншій країні світу. 

Висловіть Вашу точку зору на цю проблему. 

У Вас є 5 хвилин на підготовку. 

Ваша розповідь має тривати до 10 хвилин. 

Будьте готові дати відповідь на додаткові запитання. 

 

 

 

 
 

  



Українська мова як іноземна: Підготовка до тесту. 

Тренувальні завдання. Середній рівень 

 

187 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

14. Туризм та подорожі  
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ЧИТАННЯ 

 

Читання. Частина 1 
 

Прочитайте спочатку уважно текст. 

Потім виберіть правильний варіант відповіді та відзначте його. 

 

Україна туристична 

 

Україна настільки багатогранна й безмежна, що й року не вистачить, щоб об’їхати всі 

природні дива та перлини нашої країни. Дари Льодовикового періоду, власні піраміди, 

пляжі (нічим не гірші від мальдівських), незвідані замки та загублені місцини, скелі та 

каньйони. Усе це розташоване на території нашої країни. 

Прокинутися під спів пташок, вдихнути свіжого повітря, прогулятися лісом верхи на 

конях, а потім спуститися додолу і пірнути у чисту воду річки або озера – у таку 

реальність можна потрапити, лише трохи від’їхавши від міста. Україна володіє 

незліченними природними багатствами, доторкнутися до яких можна на 

природоохоронних територіях, яких чимало у кожному регіоні. В Україні налічується 

більше сотні заповідників, національних і регіональних парків. 

Саме регіональні ландшафтні парки (РЛП), які на відміну від заповідників мають не 

такий високий природоохоронний статус, ставлять туристичний інтерес. 

Загалом в Україні є 80 регіональних ландшафтних парків, деякі з них досить відомі. 

Наприклад, Кінбурзька коса на Миколаївщині, де густі дубові, вільхові й березові гаї 

омивають води Чорного моря і Дніпровсько-Бузького лиману. Ще одна водна рекреація 

розташована на узбережжі Тилігульського лиману поблизу Одеси. Також варті уваги 

каньйони Гранітно-степового Побужжя у Миколаївській області. Цей парк охоплює 

річкову долину Південного Бугу та його приток і простягається на 70 км. Серед гірських 

ландшафтів на Львівщині всім відомий парк "Надсянський". А на Хмельниччині 

розвивається РЛП "Мальованка" – край лісів, боліт та озер, цінний унікальними формами 

рельєфу та тваринами з "Червоної книги". 

Найбільшим ж в Україні регіональним ландшафтним парком є Міжрічинський. Він 

розташований на Чернігівщині у межиріччі Дніпра та Десни, звідки й отримав свою 

назву. Територія парку (більше 100 тисяч гектарів) – це величезний лісовий масив, 

болота, піски, акваторія двох річок та Київського водосховища. У Міжрічинському парку 

є більше 2 тисяч видів тварин та рослин, з яких 100 занесено до "Червоної книги". Тут є 

можливість спостерігати за птахами. Під час екскурсії можна влаштувати фототур за 

такими рідкісними пернатими, як журавель сірий, лелека чорний і сорокопуд сірий. А 

ранньою весною тут можна побачити перелітних птахів. 

Для огляду місцевих краєвидів, зокрема на болотах, у парку облаштовані чотири 

екостежки європейського рівня. Також у парку можна неквапливо збирати гриби у сезон 

або ж за бажання пройти справжню школу виживання. 
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Виберіть правильний варіант відповіді та відзначте його. 

 

 

1. Доторкнутися до природних багатств можна 

 

a) лише трохи від’їхавши від міста; 

б) на територіях, які охороняються; 

в) на природоохоронних територіях. 

 

2. Кінбурзька коса на Миколаївщині – це 

 

a) густі гаї, які омиваються Чорним морем і Дніпровсько-Бузьким лиманом; 

б) густі гаї, які омиваються Чорним морем і Дністровським лиманом; 

в) густі діброви, які омиваються Чорним морем і Дніпровсько-Бузьким лиманом. 

 

3. Регіональні ландшафтні парки мають 

 

a) не такий високий природоохоронний статус, як і заповідники, а тому цікаві турагенствам; 

б) такий же високий природоохоронний статус, як і заповідники, а тому цікаві туристам; 

в) не такий високий природоохоронний статус, як заповідники, а тому цікаві туристам. 

 

4. Цінність РЛП на Хмельниччіні - 

 

a) унікальні ліси, болота, озера, рельєф та тварини; 

б) унікальні форми рельєфу та рідкісні тварини; 

в) унікальні краї, болота, озера та рідкісні тварини. 

 

5. Міжрічинський регіональний ландшафтний парк розташований 

 

a) між Чернігівщиною і Київським водосховищем; 

б) між Дніпром і Десною на Чернігівщині; 

в) між Дніпром, Черніговом і Київським водосховищем. 
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Читання. Частина 2 

 

Прочитайте спочатку 10 заголовків до текстів (а–з). 

Потім ознайомтеся з 5 текстами. 

З’ясуйте, який із заголовків найкраще відповідає кожному тексту 

та впишіть відповідну літеру (а–з) зліва від номера тексту (6–10). 

 

a) Українці за кордоном. 

 

б) Маловідомий курорт. 

 

в) Цікаве навколо Львова. 

 

г) Туристична Німеччина. 

 

ґ) Приголомшливі пригоди. 

 

д) Як підкорити Карпати? 

 

е) Секрети подорожі залізницею. 

 

є) Гірські масиви України. 

 

ж) Найвідоміші заповідники. 

 

з) Вигоди у пригоді. 
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___6. Плануючи літні подорожі, українці не часто зупиняють свій вибір на Німеччині. І 

дуже даремно, адже в цій країні є гори, море, середньовічні палаци, костели, музеї на всі 

смаки та сотні броварень для любителів смачного пива. Наприклад, природа неподалік 

Альп – неймовірна! Гори, озера і ріки, ліси – всюди є добре марковані пішохідні та 

велосипедні маршрути, будиночки для ночівлі. А ще у Німеччині – бездоганний сервіс, 

який надовго залишає приємний спогад у свідомості українських туристів. 

 

___7. На що може розраховувати людина, яка придбала квиток на потяг? У ціну 

залізничного квитка закладені послуги, про які пасажири іноді навіть не здогадуються. 

Виявляється, розкладати постіль пасажирам мусять провідники. A якщо температура у 

вагоні вища 26 градусів, можна вимагати вагон з кондиціонером, якщо у такому є вільні 

місця. Також пасажири, наприклад, мають право призупинити свою поїздку – вийти на 

будь-якій станції на 10 днів – та продовжити потім подорож без доплати. 

 

____8. Тростянець – невеликий районний центр, розташований уздовж траси між 

Харковом та Сумами. Його важко назвати популярним туроб’єктом: бракує "розкрутки". 

Люди дізнаються про місто здебільшого від знайомих, котрим довелося побувати в 

Тростянці у справах і які несподівано для себе відкрили його приголомшливий 

туристичний потенціал. Адже тут є й унікальні історико-архітектурні пам’ятки, і 

мальовничі парки, і цікаві музеї, і фантастична природа. 

 

____9. Для організації справжнього гірського походу рекомендується звернутися до 

професійних провідників. Серед туристичних фірм, які займаються походами в Карпати, 

– туроператори "Свято Карпат" (Свалява), Silverland (Мукачево), турклуб "Добре 

поїхали" (Київ), Karpaty Travel (Львів) та ін. Є також гіди-фрілансери, яких треба шукати 

за рекомендаціями. Зазвичай, порекомендувати їх можуть гірські рятувальники. Часто 

вони самі – кваліфіковані гірські провідники. 

 

____10. Львів надзвичайно цікавий для будь-якого туриста. Але мало хто знає, що і на 

його околицях є багато привабливих місць. Як, наприклад, селище Брюховичі – невелика 

курортна зона на північ від Львова, яка завжди вважалася його "зеленими легенями" 

(навіть на гербі Брюховичів зображені три ялинки). Брюховичі розташовані у зоні 

Розточчя, на Головному європейському вододілі. Одна з брюховицьких річок – Млинівка – 

належить до басейну Балтійського моря, а інша – Брюхівчанка – до басейну Чорного 

моря. 
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АУДІЮВАННЯ 

 

Аудіювання. Частина 1 
 

Ви прослухаєте п’ять коротких рекламних оголошень (а–ґ). 

Спочатку прочитайте речення 11–15. 

Потім прослухайте тексти. 

У дужках напишіть літеру тексту, яка відповідає ситуації 11–15. 

Кожне рекламне оголошення Ви прослухаєте один раз. 

 

11. (    ) Подорожувати – недешеве задоволення. Ви хочете дізнатися, на чому можна 

зекономити, але не зіпсувати при цьому собі відпустку. 

 

12. (    ) Ви – пасажир з дитиною. Про що Вам обов’язково варто пам’ятати перед 

поїздкою за кордон? 

 

13. (    ) Вас не влаштовують пропозиції туроператорів і Ви хочете спланувати свою 

подорож самостійно. Як це зробити? 

 

14. (    ) Ви шукаєте квиток для подорожі в Будапешт. Літаком дуже дорого. Але ж є й 

інші можливості? 

 

15. (    ) У Вас залишилося ще два дні відпустки і Ви вирішили з дружиною і семирічною 

дочкою у вихідні поїхати на екскурсію в незвичайне місто. 
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Аудіювання. Частина 2 
 

Ви прослухаєте текст. Спочатку прочитайте речення 16–20. 

Потім прослухайте текст і виберіть з трьох відповідей (а, б, в) ту, якa найточніше 

передає зміст тексту. 

Текст Ви прослухаєте двічі. 

 

 

16. Лоукостером Wizzair можна летіти до Грузії із 

 

а) Києва (Україна) чи Будапешта (Угорщина); 

б) Відня (Австрія) чи Катовіце (Польща); 

в) Будапешта (Угорщина) чи Катовіце (Польща). 

 

17. Найпопулярніший транспорт у межах міста в Грузії 

 

а) автобуси й маршрутки; 

б) маршрутки й метро; 

в) автобуси й тролейбуси. 

 

18. Номер у тризірковому готелі в Тбілісі обійдеться 

 

а) від 40 до 100 ларі; 

б) від 50 до 100 ларі; 

в) від 100 до 150 ларі. 

 

19. До обов’язкової кулінарної програми в Грузії входить 

 

а) хінкалі і ткемілі; 

б) хачапурі і ткемалі; 

в) хінкалі і хачапурі. 

 

20. З винограду грузини виготовляють чачу - 

 

а) унікальний виноградний бренді; 

б) унікальне виноградне вино; 

в) унікальне виноградне віскі. 
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ЛЕКСИКА. ГРАМАТИКА 

 

Мовні елементи. Частина 1 
 

Прочитайте текст і з’ясуйте, яке зі слів (а, б, в) пропущено в пунктах 21–30. 

Виберіть правильний варіант відповіді та відзначте його. 

 

В Україні не вистачає туристично-інформаційних центрів 

 

Туристично-інформаційні центри є в …21… регіонах України, проте …22… кількості 

недостатньо, констатують експерти. Наприклад, у Києві їх всього три, і два з них – 

приватні. Влада …23… створити в столиці до 20 таких установ. Але навіть у Державній 

службі з питань туризму і курортів не знають, звідки на це братимуть кошти і яка …24… 

структура займатиметься цим питанням. 

Як туристові, особливо іноземному, зрозуміти, куди піти і що цікавого подивитися у 

місті? Або як дістатися до вокзалу? В …25… англомовних працівників практично немає, 

а якщо турист і відшукає десь безкоштовні карти, то в них буде більше реклами 

масажних …26…, а не корисної інформації про культурно-історичні пам’ятки того чи 

іншого міста. 

У кожному …27… місті має бути як мінімум два туристично-інформаційні центри: 

один – на вокзалі, а інший – в центрі міста. Роботу …28… слід організувати так, щоб 

гості могли дізнатися, що саме подивитися в цьому місті та на його …29…, а також 

замовити екскурсію. Тут повинні бути безкоштовні карти, брошурки, в яких є інформація 

про готелі, ресторани, музеї, театри. І обов’язково фахівець, який …30… іноземними 

мовами. 

 

21. a) різних; б) різним; в) різні. 

 

22. a) їхнім; б) їхньої; в) їхніх. 

 

23. a) обіцяв; б) обіцяють; в) обіцяє. 

 

24. a) державна; б) державній; в) державні. 

 

25. a) аеропортам; б) аеропорту; в) аеропорті. 

 

26. a) салони; б) салонів; в) салонам. 

 

27. a) цікавий; б) цікавій; в) цікавому. 

 

28. a) в ньому; б) в них; в) у них. 

 

29. a) околицях; б) околицями; в) околиці. 

 

30. a) володіють; б) володіє; в) володіти. 
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Мовні елементи. Частина 2 
 

Прочитайте текст і з’ясуйте, яке зі слів пропущено в пунктах 31–40. Напишіть 

поруч з літерою (а–з) в дужках відповідну цифру з тексту. 

 

Походи у гори 

 

Стара радянська…31…на гірські походи давно минула, але зараз на них приходить 

нова мода. Їх тепер часто, на англійський манер, називають хайкінгом або трекінгом. 

Хайкінг – це, по суті, будь-яка …32… на природі, переважно по обладнаних доріжках і 

стежках. Тоді як трекінг – фізично інтенсивніший і стосується переважно …33… у важко 

доступних місцях, у горах, там, де не може дістатися транспорт. 

Походи у гори – …34… спосіб тримати себе в формі та потужний антидепресант. 

Ще одна позитивна риса цього виду …35… – пішохідний спорт не вимагає суттєвих 

фінансових вкладень, особливо в літню пору. Єдине капіталовкладення, яке справді 

варто зробити, – якісне взуття. Зручне взуття для гір – це не …36… і навіть не кеди чи 

кросівки. Це спеціальне взуття з грубою товстою підошвою, яке захищає пальці ніг і 

міцно фіксує щиколотку і стопу, щоб мінімізувати можливість травм. 

Отже, що варто взяти з собою, йдучи в одноденний похід: наплічник; захист від сонця 

(головний убір, …37… крем, окуляри), запасне взуття та шкарпетки, флісовий светр і 

дощовик або куртку – вітрівку. Рекомендують також взяти з собою ліхтарик та 

індивідуальну базову аптечку (особливо якщо є …38… проблеми і алергії). Для 

документів і цінних речей – герметичний мішок або хоча б звичайний пластиковий пакет 

(на випадок дощу). Для перекусу …39… пару яблук, канапок, щось калорійне – 

шоколадка або батончик. Багато їсти в горах не хочеться, але не забувайте …40…, 

обов’язково треба мати з собою пляшку з водою. 

 

a) романтика  (   ) б) туризму (   ) 
    

в) прогулянка   (   ) г) босоніжки  (   ) 
    

ґ) чудовий  (   ) д) походів (   ) 
    

е) сонцезахисний  (   ) є) хронічні  (   ) 
    

ж) підійде   (   ) з) пити  (   ) 
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ПИСЬМО 
 

Прочитайте рекламне оголошення. 

 

Тільки для Вас! Екскурсійне бюро санаторію "Карпатські зорі" пропонує: 

- індивідуальні та групові екскурсії на озеро Синевір; 

- різноманітні гірські маршрути; 

- одно- та багатоденні екскурсійні програми Карпатами; 

- кінний спорт; 

- катання на лижах; 

- огляд пам’яток архітектури. 

 

Надаємо транспортні послуги. Можемо зустріти на залізничному вокзалі й 

доставити до місця відпочинку. 

 

Наша адреса: 

ООО ПАНОРАМА-Тур 

95011 Україна, м. Мукачево, 

вул. Центральна, буд. 48, офіс 6. 

Тел.: +38(065) 3510-600 

 

Пишіть нам: panorama-tur.karpaty@ukr.net 

 

 

Напишіть електронний лист до турагенства та отримайте додаткову інформацію. 

Зверніть увагу на форму початку та закінчення листа. 

У листі Вам потрібно описати зазначені пункти. 

Продумайте, у якій послідовності це варто зробити. 

 

1. Запитайте про вартість послуг, які пропонує екскурсійне бюро. 

2. Дізнайтеся подробиці про екскурсії, які пропонуються. 

3. Поцікавтеся додатковими екскурсіями та можливостями проведення вільного часу. 

4. Дізнайтеся про зручність транспортного сполучення. 

 

Лист повинен містити не менше 18 речень та 3 запитань. 
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ГОВОРІННЯ 
 

Говоріння. Діалогічне мовлення 
 

Тема 1. Ознайомтеся з такою думкою: 

 

"Я вважаю, що подорожі роблять наше життя цікавішим. Нові місця, нові 

враження, нові знайомства. Я люблю подорожувати і сама, і з друзями. 

Обираючи нову подорож, я завжди користуюся послугами туроператорів. Вони 

допоможуть вибрати готель, дадуть поради щодо транспорту та можуть 

підібрати цікаві екскурсії. Коли плануєш все це сам, нерідко марнуєш багато 

часу, вишукуючи в Інтернеті необхідні готелі та нові маршрути. З турагенствами 

надійніше". 

 

Розкажіть Вашому спiврозмовникові про міркування цієї людини. 

Потім нехай Ваш спiврозмовник обґрунтує свою точку зору. 

Висловіть Ваше особисте ставлення до цієї проблеми. 

Порозмовляйте на цю тему. 

У Вас є 5 хвилин на підготовку. 

Ваша бесіда має тривати до 10 хвилин. 
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Говоріння. Діалогічне мовлення 
 

Тема 2. Ознайомтеся з такою думкою: 

 

"Сьогодні стало модно їздити у далекі подорожі за кордон. Я також люблю 

нові цікаві місця, люблю подорожувати і мандрувати. Але думаю, що спочатку 

треба дізнатися все про свою країну, а вже потім починати підкоряти собі світ. 

Дивовижне – поруч з нами. Його потрібно лише побачити. До того ж, такі 

подорожі набагато дешевші й безпечніші, ніж за кордон". 

 

Розкажіть Вашому спiврозмовникові про міркування цієї людини. 

Потім нехай Ваш спiврозмовник розповість про свою точку зору. 

Висловіть Ваше особисте ставлення до цієї проблеми. 

Порозмовляйте на цю тему. 

У Вас є 5 хвилин на підготовку. 

Ваша бесіда має тривати до 10 хвилин. 
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Говоріння. Монологічне мовлення 
 

1. Ситуація: 

 

Цього року у Вас відпустка влітку і Ви плануєте подорож, про яку давно мріяли. 

 

Ви повинні вирішити: 

 

 куди Ви поїдете і на скільки? 

 

 чому саме це місце оберете? 

 

 з ким будете подорожувати і чому? 

 

 хто організовуватиме поїздку? 

 

 які види транспорту оберете для подорожі? 

 

 що візьмете з собою? 

 

Підготуйте розповідь про Ваші ідеї. 

Намагайтеся їх обґрунтувати. 

У Вас є 5 хвилин на підготовку. 

Ваша розповідь має тривати до 10 хвилин. 

Будьте готові дати відповідь на додаткові запитання. 
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Говоріння. Монологічне мовлення 
 

2. Ситуація за малюнком: 

 

Розкажіть спочатку коротко, які особи, речі, ситуація зображені на малюнку, але не 

описуйте їх. 

Опишіть ситуацію чи тему, які пов’язані з особами чи речами, що зображені на 

малюнку. 

Порівняйте її з ситуацією чи проблемою у Вашій рідній країні чи в іншій країні світу. 

Висловіть Вашу точку зору на цю проблему. 

У Вас є 5 хвилин на підготовку. 

Ваша розповідь має тривати до 10 хвилин. 

Будьте готові дати відповідь на додаткові запитання. 
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15. Торгівля, 

бізнес, фінанси  
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ЧИТАННЯ 

 

Читання. Частина 1 
 

Прочитайте спочатку уважно текст. 

Потім виберіть правильний варіант відповіді та відзначте його. 

 

Що купують українці в інтернет-магазинах 

 

Багато українців все частіше відправляються за покупками різних товарів в Інтернет. 

За попередній рік обсяги продажів в мережі зросли на 40 %. Щоб зекономіти багато 

користувачів спочатку підбирають товари в звичайних магазинах, а потім вибирають 

аналогічні в мережі. Таким чином, на певні групи товарів їм вдається знизити витрати до 

30–50 %. Українці все частіше вибирають оплату банківськими картками, що також 

дозволяє економити кошти. 

Онлайн-шопінг невипадково приваблює українців: ціни в інтернет-магазинах на різні 

групи товарів значно нижчі, ніж у звичайних магазинах. Після детального аналізу 

асортименту популярного прайс-агрегатора price.ua представляємо результати того, що 

частіше купують в Інтернеті. 

У мережі пропонується неймовірно великий асортимент одягу і взуття. Найчастіше 

тут купують кофтинки, блузи, туніки. Цих речей багато не буває, тому незмінним 

попитом вони користуються завжди. Активно реалізуються в мережі також сукні та 

штани, а із взуття – кросівки й черевики. Цікаво, що для споживачів актуальні вироби 

саме українського виробника. Також існує високий попит на український хенд-мейд. 

Популярність товарів власного виробництва пояснюється умінням вітчизняних 

виробників добре адаптоватися до потреб аудиторії. 

Як правило, ціни на електроніку в інтернеті значно нижчі, особливо якщо цю 

категорію товарів продають безпосередньо від виробника. У мережі часто проходять 

акції і розпродажі, а на застарілі моделі знижки можуть складати 30–50 %. 

Іграшки та різні дитячі речі теж вигідніше замовляти в мережі. Найпопулярнішими 

категоріями дитячих товарів є дитячі меблі та коляски. Покупці також часто шукають 

розвиваючі іграшки, інтерактивні ігри, підгузники. Заради економії молоді матусі 

купують в Інтернеті стерилізатори й підігрівачі для пляшечок, йогуртниці та ін. 

Ще одним ходовим товаром в мережі є книги. Це пояснюється простотою вибору і 

дешевизною порівняно зі звичайними магазинами. 

Таким чином, перехід на цифровий шопінг в Україні є вигідною антикризовою 

стратегією. Збільшення попиту на онлайн-покупки пояснюють прекрасно налагодженою 

якісною, швидкою і відносно недорогою логістикою невеликих і середньогабаритних 

вантажів, до яких належать більшість покупок в інтернет-магазинах. 

  

 



Українська мова як іноземна: Підготовка до тесту. 

Тренувальні завдання. Середній рівень 

 

203 

 

 
 

 

 

Виберіть правильний варіант відповіді та відзначте його. 

 

 

1. Заради економії багато користувачів 

 

a) спочатку підбирають товари в магазинах, а потім купують аналогічні в мережі; 

б) спочатку підбирають товари в магазинах, а потім купують їх на сайтах бренду; 

в) спочатку підбирають товари в мережі, а потім йдуть купувати їх в магазини. 

 

2. Найчастіше українці обирають оплату 

 

a) через електронні сервери, що дозволяє зекономити кошти; 

б) готівкою, оскільки не всі магазини мають термінали для оплати; 

в) банківськими картками, що дозволяє економити кошти. 

 

3. Онлайн-шопінг приваблює українців - 

 

a) інтернет-магазини пропонують широкий асортимент недорогих товарів; 

б) можливість безперешкодно замовляти різні товари за низькими цінами; 

в) ціни в інтернет-магазинах на різні групи товарів значно нижчі. 

 

4. Незмінним попитом в інтернет-магазинах завжди користуються 

 

a) окремі товари вітчизняного виробництва, електроніка, речі для дітей та книги; 

б) окремі товари та дитячі речі від вітчизняного виробника, електроніка та книги; 

в) товари вітчизняного виробництва, електроніка від виробника, дитячі речі, книги. 

 

5. Збільшення попиту на онлайн-покупки пояснюють добре налагодженою 

 

a) системою покупок в інтернет-магазинах невеликих і середньогабаритних товарів; 

б) якісною логістикою як невеликих, так і середньогабаритних вантажів; 

в) якісною, швидкою і відносно недорогою логістикою різногабаритних вантажів. 
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Читання. Частина 2 
 

Прочитайте спочатку 10 заголовків до текстів (а–з). 

Потім ознайомтеся з 5 текстами. 

З’ясуйте, який із заголовків найкраще відповідає кожному тексту 

та впишіть відповідну літеру (а–з) зліва від номера тексту (6–10). 

 

a) Фінансова ситуація в Україні. 

 

б) Вуличній торгівлі – ні! 

 

в) І знову про українську моду. 

 

г) Сучасний супермаркет. 

 

ґ) Модна "велика четвірка". 

 

д) Нова фінансова піраміда? 

 

е) Куди вкласти гроші? 

 

є) Простір для зустрічей. 

 

ж) Найбільші прибутки. 

 

з) Що перешкоджає пересуванню біля метро? 
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___6. У найбільшому в Україні ТРЦ LAVINA відкриється супермаркет і фуд-корт 

"Сільпо". Уявіть собі новий сучасний формат супермаркету, що поєднує гриль-бар, 

східну кухню, суші, пасту ручної роботи, піцу на дровах, кондитерське кафе та дитячу 

ігрову зону. Це зручний простір для ділових зустрічей, романтичних побачень або просто 

кави-брейк. Традиційно в новому супермаркеті на гостей чекає безліч якісних продуктів і 

товарів від українських виробників і світових постачальників. 

 

___7. У кожного, кому вдалося заробити гроші, рано чи пізно виникає питання: куди їх 

вкласти, щоб примножити? Якщо цей момент для Вас вже настав, але Вас зовсім не 

влаштовує прибутковість вітчизняних банківських депозитів, а ситуація на ринку 

нерухомості України загалом до кінця незрозуміла, – варто було б подумати про 

інвестиції в акції міжнародних компаній, облігації, ETF фонди та деривативи, які 

обертаються на закордонних біржах та вільно доступні для громадян будь-якої країни 

світу. 

 

____8. На сайті петицій Київради з’явилося звернення, автор якого вимагає терміново 

заборонити продавати та готувати страви на вулиці. За словами автора, у зв’язку з тим, 

що безконтрольно продаються та готуються страви на вулиці (хот-доги, шаурма та інші), 

почастішали випадки харчових отруєнь серед громадян. Крім того така торгівля також 

значно заважає вільному пересуванню біля зупинок громадського транспорту та станцій 

метро. 

 

____9. Біткойн – золота лихоманка ХХІ сторіччя? Ажіотаж навколо біткойна повернувся 

з новою силою. Нещодавно ця цифрова валюта стрибнула до рекордних висот, сягнувши 

майже $2.800 за біткойн, що є поки що абсолютним максимумом в історії криптовалют. 

Незважаючи на те, що біткойн не втримався на цьому рекордному рівні на довгий час, 

він перебував у центрі уваги з початку року. Проте, якщо дивитись на рівень прибутків, 

які він продемонстрував за останній період, будь-який рівень ризику починає виглядати 

обґрунтованим. 

 

____10. Видання про моду The Business of Fashion склало список з 10 провідних 

мультибрендових бутиків за межами звичної для всіх нас "великої четвірки" – Мілана, 

Парижа, Лондона і Нью-Йорка. До десятки кращих цього разу увійшов також успішний і 

популярний центр модного одягу й аксесуарів у Києві під назвою Asthik. Він співпрацює, 

зокрема, з українськими дизайнерами, які безпосередньо орієнтовані на українського 

споживача, котрий шукає ексклюзивність та індивідуальність. 

https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=6415
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АУДІЮВАННЯ 

 

Аудіювання. Частина 1 
 

Ви прослухаєте п’ять коротких рекламних оголошень (а–ґ). 

Спочатку прочитайте речення 11–15. 

Потім прослухайте тексти. 

У дужках напишіть літеру тексту, яка відповідає ситуації 11–15. 

Кожне рекламне оголошення Ви прослухаєте один раз. 

 

11. (   ) Ви вже давно мрієте про власний бізнес, але не знаєте з чого почати. До кого 

можна звернутися, щоб знайти відповіді на всі питання? 

 

12. (   ) Ви хочете надійно інвестувати Ваші заощадження. Де зможете отримати 

необхідну інформацію? 

 

13. (   ) Вам не хочеться пропустити урочисте відкриття нового торгівельно-розважа-

льного центру у Вашому місті. 

 

14. (   ) Останнім часом почастішали випадки обману покупців товару в Інтернеті. На що 

необхідно особливо звертати увагу? 

 

15. (   ) Ви дуже задоволені, що у Вашому рідному місті піклуються про інтереси 

споживачів, і започаткували корисний онлайн-проект. 
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Аудіювання. Частина 2 
 

Ви прослухаєте текст. Спочатку прочитайте речення 16–20. 

Потім прослухайте текст і виберіть з трьох відповідей (а, б, в) ту, якa найточніше 

передає зміст тексту. 

Текст Ви прослухаєте двічі. 

 

 

16. Потенційними клієнтами магазинів фермерських товарів є люди 

 

а) з високим достатком, яких цікавить лише 100 % сертифікований продукт "з грядки". 

б) з достатком "середній", яких цікавить 100 % сертифікований продукт "з грядки". 

в) з достатком вище середнього; їх цікавить 100 % сертифікований продукт "з грядки". 

 

17. Зараз відділення фермерських продуктів можна знайти у 

 

а) Львові та Одесі. 

б) Львові та Києві. 

в) столиці та Одесі. 

 

18. У найближчих планах проекту фермерських продуктів 

 

а) розширити не лише асортиментний ряд, але й географію мережі магазинів. 

б) розширити не лише асортиментний ряд, але й географію фермерських господарств. 

в) розширити не лише асортиментний ряд, але й географію господарств та магазинів. 

 

19. Одне із головних завдань проекту – 

 

а) розповісти покупцеві про українських виробників та 100 % сертифікований продукт  

"з грядки". 

б) розповісти покупцеві про українських виробників і створити між ними конкурентне 

середовище. 

в) створити між виробниками та споживачами конкурентне середовище і розповісти про 

це покупцеві. 

 

20. Мета проекту фермерських продуктів – 

 

а) забезпечити міста-мільйонники, розширюватись в Україні далі, розвивати онлайн-

торгівлю з мережами. 

б) забезпечити міста-мільйонники, продовжувати розширюватися в Україні, розвивати 

онлайн-сегмент. 

в) забезпечити міста-мільйонники, розширюватись в Україні та Європі, розвивати 

онлайн-сегмент. 
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ЛЕКСИКА. ГРАМАТИКА 
 

Мовні елементи. Частина 1 
 

Прочитайте текст і з’ясуйте, яке зі слів (а, б, в) пропущено в пунктах 21–30. 

Виберіть правильний варіант відповіді та відзначте його. 

 

Іван-чай: власна справа на карпатських травах 

 

Євген і Леся залишили стабільну роботу, щоб поїти …21… чаєм. А саме – іван-чаєм. 

Рослина, …22… дуже багато в Карпатах, має тонізуючі властивості та приємний смак. 

Тож новоспеченим підприємцям залишилося лише переконати в цьому покупців і 

торговельні точки. 

Ідея запустити чайний бізнес виникла …23… засновників виробництва чаю 

"Мольфар" за столом, під час чаювання. Вони хотіли зробити експортний продукт, але 

повністю виготовлений в Україні: від збору й виробництва до пакування та …24… . А 

після продажу в Україні планували повністю перемикнутися на Європу. 

Цей чай – альтернатива …25… чаю, це не класичний іван-чай, не трав’яний збір. 

Засновники "Мольфар" хотіли зробити щось абсолютно інше. Нині у них 5 різних 

позицій. У чайний бізнес Євген і Леся вклали 50 тисяч доларів. Гроші пішли на 

обладнання, виробниче приміщення, будівництво сушарки, зарплати …26… і закупівлю 

листа. Вони планують, що бізнес окупиться за 2 роки. Листя …27… вони купують у 

місцевих жителів – за день можна …28… 20 кілограмів рослини. Молоді підприємці 

працюють всього другий рік. Однак виробництво – це завжди дуже цікаво. 

А ще у них є таке надзавдання: щоб всі, хто виїжджають з України, …29… як сувенір 

замість української горілки …30… чай. 

 

21. a) українцями; б) українців; в) українцям. 

 

22. a) якої; б) якій; в) якою. 

 

23. a) в; б) у; в) від. 

 

24. a) брендингом; б) брендинга; в) брендингу. 

 

25. a) чорного; б) чорним; в) чорному. 

 

26. a) робітникам; б) робітниками; в) робітниках. 

 

27. a) іван-чаю; б) іван-чаю; в) іван чаю. 

 

28. a) назбирати; б) збирати; в) дозбирати. 

 

29. a) возили; б) везти; в) везли. 

 

30. a) їхнього; б) їхньому; в) їхній. 
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Мовні елементи. Частина 2 
 

Прочитайте текст і з’ясуйте, яке зі слів пропущено в пунктах 31–40. Напишіть 

поруч з літерою (а–з) в дужках відповідну цифру з тексту. 

 

Життя в Україні подорожчало 
 

Від початку цього року ціни на …31… харчування найбільше підскочили на 

Херсонщині – на 8 %, на Миколаївщині, Івано-Франківщині, Одещині та в Києві – на 

7 %. 

При цьому середня зарплата в окремих регіонах …32…: на Луганщині – на 7 %, у 

Києві -на 5 %, на Одещині – на 3 %. В деяких регіонах України значно впав також 

загальний рівень життя …33…країни: на Луганщині – на 13 %, у Києві – на 12 %, на 

Одещині – на 10 %, на Рівненщині – на 6 % 

За підрахунками соціологів, українці …34…свого заробітку витрачають саме на харчі. 

Водночас витрати …35…на продукти та безалкогольні напої становлять 9 %, німця – 

менше 12 %, а литовця – 25 %. Ціни в Україні впритул …36… до європейських, через 

постійне їхнє підвищення. А ось …37… заробітків до рівня розвинених країн не 

наблизилося ні на крок. В уявленні більшості громадян Україна довгий час була 

країною …38…, але й недорогою. За останні три роки все змінилося. Вагому роль у тому, 

яку країну вважати бідною, а яку багатою, відіграє частка заробітку, яка витрачається 

сім’єю на продукти. Гаманець українця після купівлі продуктів стає меншим вполовину. 

Економісти прогнозують, що продукти харчування будуть, на жаль, …39… й далі, а 

попит на них – падати: "Аграрії скорочують…40…, а ціни тримають, оскільки їм також 

треба за щось купувати насіння, добрива, корми та енергоресурси, які в Україні теж 

подорожчали". 

 

a) англійця   (   ) б) продукти   (   ) 
    

в) мешканців (   ) г) співвідношення   (   ) 
    

ґ) половину  (   ) д) виробництво  (   ) 
    

е) впала   (   ) є) підійшли  (   ) 
    

ж) дорожчати  (   ) з) небагатою  (   ) 

https://tsn.ua/tags/продукти


 

Новікова О. М., Тулузакова О. Г., Штанденко У. М. 
 

 

210 

ПИСЬМО 
 

Прочитайте електронний лист. 

 

Шановний Олександре Семеновичу! 

 

На жаль, мусимо повідомити, що через проблеми із запчастинами, які нам 

потрібно додатково купити у представництві головної автомобільної компанії, ми 

не встигаємо у заплановані терміни відремонтувати Ваш автомобіль марки "Рено" 

2010-го року випуску. 

Необхідні деталі ми вже замовили, проте їхня доставка зі складу під 

Житомиром, як нам повідомили, займе щонайменше тиждень. 

Наперед просимо вибачити за незручності та дякуємо за розуміння! 

 

З повагою – 

 

в.о. автосервісного підприємства "Мобіль" 

С. О. Петрушенко 

 

Напишіть електронний лист до турагенства та отримайте додаткову інформацію. 

Зверніть увагу на форму початку та закінчення листа. 

У листі Вам потрібно описати зазначені пункти. 

Продумайте, у якій послідовності це варто зробити. 

 

1. Дізнайтеся про точні терміни виконання робіт, бо у зв’язку з відрядженням автомобіль 

вам потрібен терміново. 

2. Дізнайтеся про можливості отримати іншу машину на час ремонту Вашої. 

3. Поцікавтеся про Ваші можливі додаткові фінансові витрати з ремонту автомобіля у 

зв’язку з новими обставинами. 

 

Лист повинен містити не менше 18 речень та 3 запитань. 
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ГОВОРІННЯ 

 

Говоріння. Діалогічне мовлення 
 

Тема 1. Ознайомтеся з такою думкою: 

 

"Я вважаю, щo краще купувати продукти, особливо фрукти та овочі, на 

ринку. По-перше, на відміну від супермаркета, на ринку завжди великий вибір. 

По-друге, на ринку купую завжди все з "перших рук". Тут можна не тільки 

купити дуже свіжі овочі, але й зекономити гроші. На ринку нерідко нижчі ціни, а 

якість овочів та фруктів буває кращою, ніж у супермаркеті. А ще на ринку 

завжди можна трохи поторгуватися і зекономити декілька гривень". 

 

Розкажіть Вашому спiврозмовникові про міркування цієї людини. 

Потім нехай Ваш спiврозмовник обґрунтує свою точку зору. 

Висловіть Ваше особисте ставлення до цієї проблеми. 

Порозмовляйте на цю тему. 

У Вас є 5 хвилин на підготовку. 

Ваша бесіда має тривати до 10 хвилин. 
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Говоріння. Діалогічне мовлення 
 

Тема 2. Ознайомтеся з такою думкою: 

 

"Я дуже люблю купувати продукти харчування в великих супермаркетах, де, 

на відміну від маленьких магазинів, завжди дуже великий вибір. По-перше, тут 

продають не тільки вітчизняні, але й імпортні продукти, наприклад, сири, каву 

тощо. По-друге, я впевнена, що якість продуктів харчування у великих мережах 

відповідає стандартам. Тут я також рідко зустрічаюсь з проблемою обважування. 

Крім того, за покупками можна піти в будь-який час, тому що багато 

супермаркетів у великих містах працюють навіть цілодобово". 

 

Розкажіть Вашому спiврозмовникові про міркування цієї людини. 

Потім нехай Ваш спiврозмовник розповість про свою точку зору. 

Висловіть Ваше особисте ставлення до цієї проблеми. 

Порозмовляйте на цю тему. 

У Вас є 5 хвилин на підготовку. 

Ваша бесіда має тривати до 10 хвилин. 
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Говоріння. Монологічне мовлення 
 

1. Ситуація: 

 

У Вас вдома зламалася старенька пральна машина. Ви і ваш чоловік вирішили купити 

нову. 

 

Ви повинні з’ясувати:: 

 

 де і як Ви будете її купувати? 

 

 за якими критеріями Ви її будете вибирати? 

 

 звідки візьмете на це кошти (заощадження чи банківський кредит)? 

 

 чи будете звертатися до когось за допомогою чи порадою? 

 

Підготуйте розповідь про Ваші ідеї. 

Намагайтеся їх обґрунтувати. 

У Вас є 5 хвилин на підготовку.   

Ваша розповідь має тривати до 10 хвилин. 

Будьте готові дати відповідь на додаткові запитання. 
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Говоріння. Монологічне мовлення 
 

2. Ситуація за малюнком: 

 

Розкажіть спочатку коротко, які особи, речі, ситуація зображені на малюнку, але не 

описуйте їх. 

Опишіть ситуацію чи тему, які пов’язані з особами чи речами, що зображені на 

малюнку. 

Порівняйте її з ситуацією чи проблемою у Вашій рідній країні чи в іншій країні світу. 

Висловіть Вашу точку зору на цю проблему. 

У Вас є 5 хвилин на підготовку. 

Ваша розповідь має тривати до 10 хвилин. 

Будьте готові дати відповідь на додаткові запитання. 
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16. Побутове 

обслуговування 

та послуги  
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ЧИТАННЯ 

 

Читання. Частина 1 
 

Прочитайте спочатку уважно текст. 

Потім виберіть правильний варіант відповіді та відзначте його. 

 

Цікаві послуги в Харкові: наліплять пельменів і виперуть речі 

 

Харків’яни все частіше користуються послугами сервісів, які допомагають справля-

тися з різними побутовими завданнями. За певну плату "помічники" вигулюють собак, 

готують їжу і оплачують "комуналку". Серед найпопулярніших таких послуг в місті – 

приватна кур’єрська доставка і виконання дрібних домашніх доручень. У мережі є безліч 

оголошень від людей, що пропонують відвезти і передати подарунки, документи, речі, 

листи і посилки, закупити і доставити продукти, квитки, ліки, оплатити комунальні 

послуги. Такі кур’єри готові працювати без свят і без вихідних. Скільки ж потрібно 

витратити грошей зайнятому містянину, щоб полегшити собі життя? 

Харків’янка Марина, крім кур’єрських послуг, готова вигулювати домашніх тварин і 

доглядати за ними, а також проводити в будинках прибирання. "Я працюю оператором 

ПК в супермаркеті, зараз у відпустці і потрібен підробіток на літній час. У мене вже є 

досвід вигулу собак за гроші", – розповіла 25-річна дівчина. За півгодинну прогулянку з 

домашнім улюбленцем вона бере 30 гривень. 

Побутовим помічником хоче стати і студент Олександр, який переїхав до Харкова з 

Луганської області. Хлопець готовий прибирати у квартирі чи будинку, забирати дитину 

з дитсадка або школи, доглядати за літнім родичем і навіть готувати нескладні страви. За 

разову нетривалу допомогу 23-річний Олександр просить мінімум 50 гривень, а за 

багатогодинну – 150-200. 

Харків’янин Віталій надає послуги тим, хто не хоче або не вміє спілкуватися з 

чиновниками, наприклад у питаннях субсидії та пенсії. Чоловік розповідає, що до нього 

за допомогою зверталися навіть з інших міст. 

Допоможуть харків’янам і в приготуванні запасів на зиму. Ще торік 54-річна Олена 

вирішила знайти підробіток через зменшення зарплати. "Консервувати люблю, у мене 

великий досвід, і це добре виходить. Робити заготовки на зиму можу як за власним 

рецептом, так і за рецептом клієнта. Ціна обговорюється індивідуально. Я хочу заробити 

чесною працею", – поділилася жінка. 

Також харків’яни ліплять під замовлення домашні пельмені і кілька разів на тиждень 

готують повноцінне меню для всієї родини із заздалегідь придбаних клієнтами продуктів. 

Вдома кухарі упродовж чотирьох годин встигають приготувати перші страви, м’ясне, 

закуски і салати. Година роботи коштує 120–150 грн. 

А ще можна скористатися послугами домашньої пральні, яка працює в районі 

Одеської. Клієнтам пропонують випрати до 6 кг речей за раз, вартість такої послуги – від 

60 грн.  
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Виберіть правильний варіант відповіді та відзначте його. 

 

 

1. Серед найпопулярніших послуг в місті є 

 

a) приватна кур’єрська доставка і виконання різних дрібних домашніх доручень; 

б) приватна кур’єрська доставка і доставка продуктів, квитків, ліків без вихідних; 

в) приватна кур’єрська доставка і виконання дрібних доручень без свят і вихідних. 

 

2. Харків’янка Марина, крім кур’єрських послуг, готова 

 

a) вигулювати домашніх тварин та допомагати у веденні домашнього господарства; 

б) доглядати за будинком, сплачувати "комуналку" і допомогати по господарству; 

в) вигулювати домашніх тварин, доглядати за ними та прибирати в будинках. 

 

3. Олександр готовий прибирати у квартирі чи будинку, а також 

 

a) займатися пранням, готувати для літніх людей, доглядати за дитиною в дитсадку; 

б) прибирати, забирати дитину додому, доглядати за літнім родичем і навіть готувати; 

в) доглядати за дитиною чи літнім родичем і навіть готувати нескладні страви. 

 

4. Мешканці Харкова також можуть скористатись послугами 

 

a) для вирішення питань щодо пенсії та субсидії, домашньої пральні та консервування; 

б) для вирішення питань щодо закупок і доставки, супроводжування, передачі речей; 

в) для вирішення питань щодо сплати пенсії, доставки субсидії та консервування. 

 

5. Харків’яни ліплять під замовлення пельмені і кілька разів на тиждень готують 

 

a) повноцінне меню для всієї родини із заздалегідь придбаних для клієнтів продуктів; 

б) повноцінне меню для всієї родини із заздалегідь придбаних клієнтами продуктів; 

в) святкове меню для всієї родини із заздалегідь придбаних клієнтами продуктів. 
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Читання. Частина 2 
 

Прочитайте спочатку 10 заголовків до текстів (а–з). 

Потім ознайомтеся з 5 текстами. 

З’ясуйте, який із заголовків найкраще відповідає кожному тексту 

та впишіть відповідну літеру (а–з) зліва від номера тексту (6–10). 

 

a) Ручна робота завжди в ціні. 

 

б) Неуважність призводить до втрат. 

 

в) Впровадження електронних квитків. 

 

г) Виклик майстра додому – це зручно! 

 

ґ) Ательє нового типу. 

 

д) Недовговічність електроніки. 

 

е) Нові правила проїзду. 

 

є) "Бюро знахідок" чи соціальні мережі – що ефективніше? 

 

ж) Новий міжнародний оператор в Україні. 

 

з) Взаємозв’язок мереж. 
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___6. На пасажирів метро очікують нововведення, якими вже можна скористатися: з  

2 серпня у Києві впровадили новий механізм, тепер тут немає кас і жетонів. Усі види 

оплати проїзду пропонуються в одному виді автоматів. Пасажир має змогу обрати: 

придбати QR-квиток чи поповнити проїзний, оплатити банківською карткою чи 

скористатися готівкою. До цих змін готові вже станції "Університет", "Дружби народів", 

"Либідська" та "Політехнічний інститут". А пасажирам треба готуватися попрощатися із 

жетонами, які планують вивести з обігу до кінця року. 

 

___7. Пошиття костюма за індивідуальним замовленням – це не просто річ, яка гарно 

сидить. Це послуга. Скільки ж коштує пошити такий чоловічий костюм? Ціна може 

здатися завищеною, але індивідуальне пошиття костюма – це не тільки дорогі тканини, 

але й ручна робота кравців, закрійників і всіх, хто причетний до його створення. У 

кожному костюмі більше 80 % ручної роботи. Це також час, адже на створення одного 

костюма йде від двох тижнів до двох місяців. 

 

____8. Як показує досвід, найчастіше люди втрачають документи (паспорти, студентські 

квитки, пенсійні посвідчення тощо), гаманці, ключі, мобільні телефони, номерні знаки, 

печатки, планшети, сумочки. Зазвичай загублені речі вони шукають у соцмережах. Також 

Інтернет може іноді допомогти віднайти власників речей. Але що робити, коли всесвітня 

павутина не допомагає, а втрачена річ вам справді дорога? Вам потрібно просто 

звернутися у "Бюро знахідок", яке працює щодня із 10:00 до 13:00 год. 

 

____9. Ні для кого не секрет, що електричні прилади мають погану властивість ламатися 

і виникає потреба робити ремонт побутової техніки – пральних машин, холодильників, 

телевізорів. Є кілька варіантів вирішення цієї проблеми: можна звернутися в сервісний 

центр, відправитися з технікою в майстерню, або викликати фахівця додому. Виклик 

майстра додому – це гарантія, що проблему вирішать сьогодні, а не в протягом декількох 

днів, тижнів, чи місяців. Крім того, немає потреби піклуватися про транспортування і 

послуги вантажника, або заміну техніки на той період, поки вона знаходиться в ремонті. 

 

____10. Міжнародний мобільний оператор LycaMobile оголосив про початок роботи в 

Україні. Про це повідомляється на офіційному сайті компанії. Lycamobile є віртуальним 

оператором, тобто для роботи використовує інфраструктуру іншого оператора. Надання 

послуг здійснюватиметься через карти дочірньої компанії "Укртелекому" оператора 

"Трімоб". При відсутності покриття "Трімоб" Lycamobile буде працювати через 

"Vodafone Україна" – для цього Lyca Group підписала з оператором угоду про внутрішній 

роумінг. 

http://www.lycamobile.ua/uk/
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АУДІЮВАННЯ 

 

Аудіювання. Частина 1 
 

Ви прослухаєте п’ять коротких рекламних оголошень (а–ґ). 

Спочатку прочитайте речення 11–15. 

Потім прослухайте тексти. 

У дужках напишіть літеру тексту, яка відповідає ситуації 11–15. 

Кожне рекламне оголошення Ви прослухаєте один раз. 

 

11. (    ) Через хакерську атаку Вам та іншим клієнтам доведеться наразі скористатися 

банкоматами інших банківських установ 

 

12. (  ) Ви нарешті вирішили поміняти свою зачіску. Де знайти хорошого перукаря? 

 

13. (    ) На Вашу думку, новий сервіс з переказу коштів і оплати послуг он-лайн значно 

покращить обслуговування клієнтів і збереже їхній час. 

 

14. (    ) Ви обов’язково скористаєтеся корисними порадами, які дають розробники 

активним користувачам смартфонів. 

 

15. (    ) В одному з цих ресторанів Ви вирішили найближчим часом повечеряти, щоб 

впевнитися, що експерти не помилилися з оцінкою. 
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Аудіювання. Частина 2 
 

Ви прослухаєте текст. Спочатку прочитайте речення 16-20. 

Потім прослухайте текст і виберіть з трьох відповідей (а, б, в) ту, якa найточніше 

передає зміст тексту. 

Текст Ви прослухаєте двічі. 

 

 

16. Ярина Жук оздоблює одяг на замовлення і вишиває 

 

а) бісером та гладдю, усе робить робить швейною машинкою; 

б) болгарським хрестиком та бісером, усе робить лише вручну; 

в) гладдю та болгарським хрестиком, усе робить швейною машинкою. 

 

17. Майстриня працює 

 

а) вдома, має примірочну, місце під швейну машину та стіл для креслення; 

б) у магазині, має примірочну, місце під швейну машину та стіл для креслення; 

в) вдома, має місце під швейну машину, полотно та стіл для креслення. 

 

18. Клієнти роблять замовлення в Ярини Жук 

 

а) через Інтернет, вказують свої мірки, бажання, а термін виконання замовлення і ціну 

встановлює майстриня ; 

б) телефонують, вказують свої мірки, бажання, термін виконання замовлення і 

пропонують ціну ; 

в) через Інтернет, вказують свої мірки, бажання, термін виконання замовлення і 

пропонують ціну. 

 

19. Американці звикли замовляти в Інтернеті, а українці хочуть 

 

а) тільки ручну роботу з "душею"; 

б) недорого ручну роботу з "душею"; 

в) ручну роботу і швидке виконання. 

 

20. Ярина витрачає на виготовлення 

 

а) сорочки два тижні, плаття чи костюма – три-чотири тижні; 

б) сорочки тиждень, плаття чи костюма – два-три тижні; 

в) сорочки три дні, плаття чи костюма – два тижні. 
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ЛЕКСИКА. ГРАМАТИКА 

 

Мовні елементи. Частина 1 
 

Прочитайте текст і з’ясуйте, яке зі слів (а, б, в) пропущено в пунктах 21–30. 

Виберіть правильний варіант відповіді та відзначте його. 

 

У Києві пропонують писати меню ресторанів українською мовою 

 

Київська міська рада підтримала у …21… читанні проект рішення, який передбачає 

переведення на державну українську мову всю …22… обслуговування в столиці, 

підприємства та організації комунальної форми …23…. 

Документом встановлено, що всі рекламні оголошення, вивіски, плакати, афіші, 

повідомлення та інші форми аудіо- та візуальної …24… продукції у Києві мають бути 

написані українською або іншою мовою з обов’язковим зазначенням їх …25… чи 

транслітерації. 

Відповідний проект рішення покликаний також чітко окреслити, що всі послуги в 

сфері обслуговування у столиці – спілкування з клієнтами, меню в закладах громадського 

харчування тощо, першочергово …26… здійснюватися українською мовою. …27… на 

іноземну мову варто лише тоді, коли клієнт сам про це попросить. 

"Я вважаю, що це абсолютно правильна ініціатива, і як громадянин, я хочу, щоб до 

…28… зверталися українською мовою і пропонували меню рідною мовою. Але якщо ми 

вже взялися за цю проблему, то треба вирішувати її системно, у …29… з усіма 

юридичними нормами. Необхідно також прописати …30… механізми його реалізації", – 

зазначив заступник міського голови, секретар Київради Володимир Прокопів. 

 

21. a) першої; б) першого; в) першому. 

 

22. a) сфері; б) сферу; в) сферою. 

 

23. a) власність; б) власності; в) власністю. 

 

24. a) рекламної; б) рекламній; в) рекламних. 

 

25. a) перекладом; б) переклада; в) перекладу. 

 

26. a) повинна; б) повинні; в) повинно. 

 

27. a) Переходити; б) Переходь; в) Переходить. 

 

28. a) мене; б) мені; в) мною. 

 

29. a) відповідністю; б) відповідність; в) відповідності. 

 

30. a) конкретним; б) конкретних; в) конкретні. 
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Мовні елементи. Частина 2 
 

Прочитайте текст і з’ясуйте, яке зі слів пропущено в пунктах 31–40. Напишіть поруч з 

літерою (а–з) в дужках відповідну цифру з тексту. 

 

 "Укрпошта" запустила послугу доставки SmartBox  

з єдиним тарифом 

 

"Укрпошта" буде змінювати …31… відділень і надаватиме ширший спектр послуг. 

Наприклад, з 16 червня в тестовому режимі "Укрпошта" …32… спеціально розроблений 

для сегменту малого та середнього бізнесу …33… – послугу "Укрпошта SmartBox". 

Послуга стане в нагоді тим, хто займається …34… комерцією, продає онлайн та часто 

відправляє товари поштою. Вона дає можливість спростити процес оформлення 

відправлень, зекономити …35… та заощадити до 20 % на кожному відправленні в 

порівняно з послугою "Укрпошта Експрес". 

Сервіс передбачає …36… відправлення певної кількості посилок (10, 20, або 50) за 

пільговою ціною, клієнт при цьому відразу отримує фірмове пакування SmartBox. 

Послуга немає обмежень ані по вазі, ані по …37… відправлення в межах країни. 

Зареєструвати відправлення можна онлайн, вдома чи в офісі, в особистому кабінеті 

Уркпошти. Далі – …38… його у найближчому відділенні зв’язку, без черг, додаткового 

оформлення, зважування тощо. 

На послугу діє єдиний тариф для відправлень в …39… України (до районного 

центру). 

"Укрпошта SmartBox" – це аналог популярного в багатьох країнах поштового сервісу 

FlatRate ("Єдиний Тариф"), який до …40… не надавався в Україні в повному обсязі. 

 

a) передплату (   ) б) запускає   (   ) 
    

в) час  (   ) г) напрямку  (   ) 
    

ґ) продукт   (   ) д) залишити   (   ) 
    

е) електронною   (   ) є) межах   (   ) 
    

ж) формати   (   ) з) сьогодні  (   ) 
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ПИСЬМО 
 

Прочитайте рекламне оголошення. 

 

 

Студія майстрів салонного бізнесу "Краса" 

"Краса" – це нове в навчанні майстрів індустрії краси. 

Перелік напрямів навчання: 

– курс перукар широкого профілю, 

– курс косметолог, 

– курс манікюр, педикюр, 

– курс перманентний макіяж, 

– курс масаж, 

– курс візаж. 

Форми навчання: Денна, вечірня, вихідного дня 

Формат занять: Курси, майстер-класи, навчальні семінари 

Додаткова інформація: Наша студія – це не тільки відповідні знання і велика 

кількість практики. У нас Ви знайдете підтримку і розуміння, затишну атмосферу і 

доброзичливий колектив. Це гідне навчання і якісний результат. 

Документ про закінчення курсів: Диплом / Cертифікат українською та 

англійською мовами. 

Інформація про навчальний центр: http://www.krasa.prof.com.ua/ 

 

 

Напишіть електронний лист до студії та отримайте додаткову інформацію. 

Зверніть увагу на форму початку та закінчення листа. 

У листі Вам потрібно описати зазначені пункти. 

Продумайте, у якій послідовності це варто зробити. 

 

1. Дізнайтеся про точні терміни навчання. 

2. Дізнайтеся про можливості отримати додаткову спеціальнісь. 

3. Поцікавтеся про плату за навчання та умови проживання, якщо Ви іногородні. 

 

Лист повинен містити не менше 18 речень та 3 запитань. 

http://www.krasa.prof.com.ua/
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ГОВОРІННЯ 

 

Говоріння. Діалогічне мовлення 
 

Тема 1. Ознайомтеся з такою думкою: 

 

"На мою думку, зараз дуже складно знайти майстерні з ремонту взуття, 

одягу, домашніх електричних приладів тощо. Інформація в Інтернеті, коли 

починаєш шукати таку майстерню, не відповідає дійсності – чи номер телефону 

змінився, чи вони переїхали за іншою адресою. Півдня може пройти, допоки 

знайдеш потрібну майстерню. Що не говоріть, а раніше було краще – в кожному 

районі міста існували "Будинки побуту". І всім було зручно, все під одним 

дахом". 

 

Розкажіть Вашому спiврозмовникові про міркування цієї людини. 

Потім нехай Ваш спiврозмовник обґрунтує свою точку зору. 

Висловіть Ваше особисте ставлення до цієї проблеми. 

Порозмовляйте на цю тему. 

У Вас є 5 хвилин на підготовку. 

Ваша бесіда має тривати до 10 хвилин. 
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Говоріння. Діалогічне мовлення 
 

Тема 2. Ознайомтеся з такою думкою: 

 

"У мене є автомобіль, яким я щодня користуюся, але зовсім немає часу та 

умов регулярно дбати про нього, щоб навіть іноді його ретельно помити. 

Послуги, які пропонують автомийки, на мою думку, задорогi. До того ж, 

розташовані вони у моєму районі дуже незручно, досить далеко від мого дому та 

гаража, де стоїть моя машина. Тому мию я свій автомобіль ретельно лише тоді, 

коли буваю у родичів в селі. На березі річки там завжди це можна спокійно 

зробити". 

 

Розкажіть Вашому спiврозмовникові про міркування цієї людини. 

Потім нехай Ваш спiврозмовник розповість про свою точку зору. 

Висловіть Ваше особисте ставлення до цієї проблеми. 

Порозмовляйте на цю тему. 

У Вас є 5 хвилин на підготовку. 

Ваша бесіда має тривати до 10 хвилин. 

 

  



Українська мова як іноземна: Підготовка до тесту. 

Тренувальні завдання. Середній рівень 

 

227 

 

 

Говоріння. Монологічне мовлення 
 

1. Ситуація: 

 

Ви радитеся з другом, що робити з Вашим новим дорогим мобільним телефоном, 

який щойно впав у басейн і більше не працює. 

 

Ви повинні вирішити: 

 

 спробувати врятувати телефон своїми силами. Яким чином? 

 

 віддавати мобільний в ремонт. Чи терміново і куди? 

 

 як врятувати фотогалерею та номери контактів? 

 

 чи можливо скористатися послугою і поміняти свій мобільний на новий? 

 

Підготуйте розповідь про Ваші ідеї. 

Намагайтеся їх обґрунтувати. 

У Вас є 5 хвилин на підготовку.   

Ваша розповідь має тривати до 10 хвилин. 

Будьте готові дати відповідь на додаткові запитання. 
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Говоріння. Монологічне мовлення 
 

2. Ситуація за малюнком: 

 

Розкажіть спочатку коротко, які особи, речі, ситуація зображені на 

малюнку, але не описуйте їх. 

Опишіть ситуацію чи тему, які пов’язані з особами чи речами, що зображені 

на малюнку. 

Порівняйте її з ситуацією чи проблемою у Вашій рідній країні чи в іншій 

країні світу. 

Висловіть Вашу точку зору на цю проблему. 

У Вас є 5 хвилин на підготовку. 

Ваша розповідь має тривати до 10 хвилин. 

Будьте готові дати відповідь на додаткові запитання. 
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17. Спорт 
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ЧИТАННЯ 

 

Читання. Частина 1 
 

Прочитайте спочатку уважно текст. 

Потім виберіть правильний варіант відповіді та відзначте його. 

 

Цікаві факти про спорт в Україні 

 

Так вже повелося, що спорт в Україні завжди був невід’ємною складовою життя. 

Спочатку, бути фізично розвиненим було необхідністю, викликаною численними боями. 

Проте, згодом пріоритети змінилися і люди почали займатися спортом для підтримки 

форми та покращення здоров’я. Вже в кінці ХІХ століття жителі України ознайомилися 

також з європейськими видами спорту. Серед командних видів спорту найулюбленішими 

стали регбі та футбол, а серед індивідуальних – фехтування, гімнастика та різноманітні 

види боротьби. 

Дкякі дослідники стверджують, що перше спортивне товариство – "Сокіл" – було 

організоване в 1867 році у Львові. Згідно зі знахідками фундаменту першого спортивного 

комплексу "Сокіл" стали два пергаменти, написані українською та польською мовами. 

Загалом, на початку ХХ століття в Україні вже налічувалося 196 спортивних об’єднань, 

де більше 8 тисяч людей займалися активними видами спорту. А участь українців у 

світовому олімпійському русі почалася ще в 1894 році, коли 56-річний український 

генерал Олексій Бутовський з с. Пятиборець на Полтавщині, став одним із засновників 

олімпійського руху. 

В Україні народилось чимало прославлених спортсменів, проте деякі імена особливо 

яскраві, які, змушуючи повірити, що на цій планеті існують люди з надможливостями. 

Одне з таких імен – Іван Піддубний, котрий не програв жодного чемпіонату з греко-

римської боротьби. Наполегливою працею та незламною волею він заробив собі 

прізвисько Залізний Іван, Руський Богатир та Чемпіон Чемпіонів. 

Численні українські спортсмени ставали переможцями європейських чемпіонатів, 

вигравали кубки світу та олімпійські медалі. Наприклад, гімнастка Лариса Латиніна була 

володаркою найбільшої кількості олімпійських нагород (18 медалей) за всю історію 

Олімпійських ігор. 

Футбольна команда "Динамо" (Київ) виборола Кубок володарів кубків Європейських 

країн в 1975 та 1986 роках, а також Суперкубок Європи в 1975 році. Олег Блохін та Ігор 

Бєланов назавжди залишаться золотими іменами в історії українського футболу, так 

само, як і тренер Валерій Лобановський. 

Олімпійський чемпіон, жердинник століття – Сергій Бубка, встановив 35 світових 

рекордів та здобув світову славу й визнання навіть після закінчення спортивної кар’єри. 

А свої самостійні виступи на Олімпійських іграх українська збірна починає з 1994 

року. Саме тоді фігуристка Оксана Баюл здобула першу золоту олімпійську медаль для 

вже незалежної України. 
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Виберіть правильний варіант відповіді та відзначте його. 

 

 

1. Люди в Україні займалися спортом 

 

a) для покращення здоров’я та загального стану; 

б) для того, щоб бути сильними і здоровими; 

в) для підтримки форми та покращення здоров’я. 

 

2. Серед європейських видів спорту найулюбленішими стали 

 

a) футбол, регбі, фехтування, гімнастика та різноманітні види боротьби; 

б) баскетбол, футбол, теніс, велоспорт та різноманітні види боротьби; 

в) футбол, хокей, плавання, гімнастика та різноманітні види боротьби. 

 

3. Іван Піддубний прославився тому, що 

 

a) став першим переможцем чемпіонату з греко-римської боротьби; 

б) отримав найбільшу кількість нагород з греко-римської боротьби; 

в) не програв жодного чемпіонату з греко-римської боротьби. 

 

4. Серед найвидатніших постатей українського футболу 

 

a) Валерій Лобановський, Сергій Бубка та Олексій Михайличенко; 

б) Мирон Маркевич, Ігор Бєланов та Олег Блохін; 

в) Олег Блохін, Ігор Бєланов та Валерій Лобановський. 

 

5. Першу золоту олімпійську медаль для незалежної України було вибороно у 

 

a) стрибках з жердиною; 

б) фігурному катанні; 

в) художній гімнастиці. 
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Читання. Частина 2 
 

Прочитайте спочатку 10 заголовків до текстів (а–з). 

Потім ознайомтеся з 5 текстами. 

З’ясуйте, який із заголовків найкраще відповідає кожному тексту 

та впишіть відповідну літеру (а–з) зліва від номера тексту (6–10). 

 

a) Усик – чемпіон світу! 

 

б) Шлях на мундіаль. 

 

в) Світові рекорди. 

 

г) Найкращий спортсмен року. 

 

ґ) Гімнастка з України – найкраща! 

 

д) Голи від Ярмоленка. 

 

е) Український параспортсмен у Книзі Рекордів Гіннесса. 

 

є) Українка готується покорити Ла-Манш. 

 

ж) Молоді українці підкорюють світ. 

 

з) Незламні спортсмени. 
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___6. Національна збірна України з футболу перемогла збірну Туреччини на 

відбірковому матчі Чемпіонату світу. Українці виграли з рахунком 2:0. Два голи у ворота 

збірної Туреччини забив у першому таймі Андрій Ярмоленко – на 18-й та 42-й хвилині. 

Зараз Україна очолює групу І, набравши 14 очок. Хорватія та Ісландія мають по 13 очок. 

Наступний матч у відборі на чемпіонат світу з футболу збірна України проведе 5 вересня 

на виїзді з Ісландією. До кінця відбору у жовтні збірна зіграє ще два матчі – з Косово та 

Хорватією. 

 

___7. Український боксер Олександр Усик переміг поляка Кшиштофа Гловацького і став 

чемпіоном світу за версією WBO у важкій вазі. Після 12 раундів Олександр здобув 

перемогу за очками. Бій відбувся вночі проти 18 вересня у польському Ґданську на Ergo 

Arena. Це перший поєдинок спортсмена за титул чемпіона світу. Олександр Усик також 

Олімпійський чемпіон-2012, чемпіон світу-2011, чемпіон Європи-2008. У березні 2012 

року в опитуванні спортивних журналістів його назвали найкращим спортсменом року в 

Україні. 

 

____8. Спортсменка Марія Крестьянська з Івано-Франківська готується стати першою 

українкою, яка перепливе Ла-Манш – протоку між Великобританією та Францією, 

довжина якої 578, а ширина – 32 км. Заплив має відбутися 29 липня. А першим 

українцем, який наважився це зробити, був Ігор Ненько. У 2006 році йому вдалося 

подолати Ла-Манш, провівши у воді 10 годин і 30 хвилин. Проте спортсмен запевнив, що 

повторювати не збирається. 

 

____9. Спортсмен з обмеженими можливостями Олег Іваненко встановив світовий 

рекорд, подолавши надважку дистанцію Ironman. За 35,5 годин він подолав 228 км, 

працюючи лише біцепсами та кистями рук, адже частина його тіла паралізована. Він 

проплив 4 кілометри по Дніпром, потім проїхав на хедбайку 182 кілометри від Києва до 

Кіптів Чернігівської обл. і назад. А на останньому етапі подолав ще 42 кілометри на 

спеціально пристосованому інвалідному візку. Завершились змагання на стадіоні 

"Олімпійський" у Києві. В історії людства ще не було подібного випадку. Досягнення 

Олега Іваненко увійде до Книги Рекордів Гіннесса. 

 

____10. Ніколь Красюк – українська гімнастка, багаторазова переможниця Міжнародних 

турнірів, бронзова призерка торішнього Чемпіонату України в категорії гімнасток 2004 

року народження, входить до Міжнародного турніру "Кубок Дерюгіної". Цього разу 

на Міжнародному турнірі "Istanbul Rhythmic Cup", який відбувався у Стамбулі, вона 

завоювала 3 золоті і одну бронзову медаль. Крім того, українка була визнана кращою 

гімнасткою змагань і удостоїлася звання "Міс турніру". 

https://www.unian.ua/society/13364-pershiy-ukrajinets-yakiy-perepliv-la-mansh-poklyavsya-bilshe-nikoli-tsogo-ne-robiti.html
https://www.unian.ua/society/13364-pershiy-ukrajinets-yakiy-perepliv-la-mansh-poklyavsya-bilshe-nikoli-tsogo-ne-robiti.html
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АУДІЮВАННЯ 

 

Аудіювання. Частина 1 
 

Ви прослухаєте п’ять коротких рекламних оголошень (а–ґ). 

Спочатку прочитайте речення 11–15. 

Потім прослухайте тексти. 

У дужках напишіть літеру тексту, яка відповідає ситуації 11–15. 

Кожне рекламне оголошення Ви прослухаєте один раз. 

 

11. (   ) Ви плануєте подати свою роботу на конкурс серед спортивних журналістів, який 

незабаром проводитиме Обласний спортивний комітет. 

 

12. (   ) У Вас дитина дошкільного віку, яка мріє займатися гімнастикою. Куди Ви можете 

звернутися, аби записати її до секції? 

 

13. (   ) Всією родиною Ви вболіваєте за старшого сина, який сьогодні виступає на 

відкритому Кубку області з карате серед дітей, підлітків та дорослих, і бажаєте 

йому перемоги у змаганнях. 

 

14. (   ) У Центральному парку Вашого міста незабаром відбудеться спортивне свято, на 

якому Ви хочете побувати разом зі своїми дітьми та племінниками. 

 

15. (   ) Ви дуже радієте результатам чемпіонату області з футболу серед команд дівчат, 

тому що серед переможців і команда з Вашого рідного міста. 
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Аудіювання. Частина 2 
 

Ви прослухаєте текст. Спочатку прочитайте речення 16-20. 

Потім прослухайте текст і виберіть з трьох відповідей (а, б, в) ту, якa найточніше 

передає зміст тексту. 

Текст Ви прослухаєте двічі. 

 

 

16. Київський стадіон "Олімпійський" раніше називався 

 

а) "Стадіоном імені товариша Троцького"; 

б) "Червоним стадіоном імені Троцького"; 

в) "Червоноармійським стадіоном імені Троцького". 

 

17. На заснованому у 1923 році стадіоні не було нічого крім 

 

а) трибун, футбольного поля, двох бігових доріжок та роздягалень; 

б) двох трибун, футбольного поля, бігової доріжки та роздягалень; 

в) двох трибун, футбольного поля, бігових доріжок та роздягалень. 

 

18. Будівництво нової арени, яка отримала назву "Республіканський стадіон імені Хрущова", 

тривало 

 

а) понад п’ять років; 

б) близько п’яти років; 

в) більше п’яти років. 

 

19. Під час реконструкції стадіону до чемпіонату Європи з футболу 2012 року 

 

а) створили сучасну арену, прозорий фасад та дах зі скляними куполами; 

б) створили сучасну арену, скляний фасад та дах з прозорими куполами; 

в) створили арену, скляний сучасний фасад та дах з прозорими куполами. 

 

20. У 2018 році на столичній арені відбуватиметься 

 

а) фінал найпрестижнішого клубного турніру Ліга чемпіонів-2018; 

б) фінал найпрестижнішого клубного турніру Європи – Євро-2018; 

в) фінал найпрестижнішого клубного турніру Європи – Ліги чемпіонів. 
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ЛЕКСИКА. ГРАМАТИКА 

 

Мовні елементи. Частина 1 
 

Прочитайте текст і з’ясуйте, яке зі слів (а, б, в) пропущено в пунктах 21–30. 

Виберіть правильний варіант відповіді та відзначте його. 

 

Легенда українського футболу 

 

Легендарний український футболіст Андрій Шевченко відсвяткував …21…, йому 

виповнилося 40 років. 

Андрій Шевченко – футболіст зі …22… ім’ям. Він один з кращих бомбардирів 

єврокубкових турнірів за всі сезони. Крім того, …23…. нагороджено найвищою 

державною відзнакою – "Герой України". 

Понад десять років тому, у 2003 році, Шевченко став …24… українцем, який 

виграв Лігу чемпіонів. У 2004 році легендарний бомбардир виборов відзнаку "Золотий 

м’яч". Цю винагороду …25… найкращий футболіст Європи. Шевченко також є другим 

бомбардиром в історії ФК "Мілан". 

Завершення професійної футбольної …26…  Шевченка відбулося під час Євро-2012. 

Тоді він …27…, що завершує виступи в національній команді. 

А влітку цього року Андрій Шевченко став головним тренером збірної України з 

…28…: виконавчий комітет Федерації футболу України провів чергове засідання, на 

якому вирішувалося питання щодо призначення нового …29… тренера. Після 

голосування одноголосним рішенням наставником синьо-жовтої команди було обрано 

колишнього …30… Андрія Шевченка. 

 

21. a) ювілей; б) ювілею; в) ювілея. 

 

22. a) світовому; б) світового; в) світовим. 

 

23. a) футболісту; б) футболіст; в) футболіста. 

 

24. a) першого; б) першим; в) перший. 

 

25. a) отримати; б) отримує; в) отримав. 

 

26. a) кар’єри; б) кар’єру; в) кар’єрою. 

 

27. a) заявляв; б) заявив; в) заявляє. 

 

28. a) футбол; б) футбола; в) футболу. 

 

29. a) головного; б) головному; в) головний. 

 

30. a) футболістом; б) футболісту; в) футболіста. 
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Мовні елементи. Частина 2 
 

Прочитайте текст і з’ясуйте, яке зі слів пропущено в пунктах 31–40. Напишіть 

поруч з літерою (а–з) в дужках відповідну цифру з тексту. 

 

15-річний шахіст із Києва став наймолодшим гросмейстером у світі 

 

На конгресі ФІДЕ, який відбувався у Туреччині, 15-річному Кирилові Шевченку 

присвоїли …31… міжнародного гросмейстера. Таким чином хлопець став …32… 

гросмейстером у світі. 

Кирило – киянин. Він є …33… Європи з бліцу до 10 років, бронзовим призером 

чемпіонатів світу та Європи до 10 років. Хлопець …34… має титул чемпіона України до 

8 і 14 років. 

"У 9 років він …35… норму кандидата в майстри спорту. У 13 років – міжнародний 

майстер. Переможець великого опен турніру "Пфальц опен" і "Гран-прі Вірменії", – 

розповів про Кирила тренер Володимир Баклан. Всі гросмейстерські норми Кирило 

виконав ще у липні, звання йому …36…, правда, тільки зараз, оскільки до цього не було 

конгресів ФІДЕ. Якщо брати історію наймолодших гросмейстерів усіх часів і народів, 

Кирило займає 19 місце. Я займаюся з ним останні 4 роки. Мене …37… його любов до 

шахів і працьовитість". 

ФІДЕ (фр. Fédération Internationale des Échecs, FIDE) – …38… організація шахістів. 

Була створена у Парижі 20 липня 1924 року під час проведення Літніх Олімпійських ігор. 

До 1939 року шахова федерація займалася переважно організацією проведення 

Всесвітніх …39… олімпіад ("Турнірів націй") й чемпіонатів світу серед …40… (з 1927). 

Із 1950 присвоює звання міжнародних гросмейстерів серед чоловіків, з 1976 – серед 

жінок. 

 

a) чемпіоном   (   ) б) виконав   (   ) 
    

в) наймолодшим (   ) г) жінок   (   ) 
    

ґ) підкуповує   (   ) д) звання   (   ) 
    

е) міжнародна   (   ) є) шахових   (   ) 
    

ж) присвоїли   (   ) з) також   (   ) 
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ПИСЬМО 
 

Прочитайте електронний лист. 

 

Привіт, Софійко! 

 

Це просто чудово, що ти так цікаво проводиш час! Трішечки заздрю, що ти зараз 

у відпустці на морі, а ми з Петрусем вже мусимо готуватися до школи – перший раз 

в перший клас завжди непросто. Хоча ми також чудово відпочили всією родиною у 

цьому ж санаторії два місяці тому. Рада, що вибираючи місце відпочинку, ти 

прислухалася до нашої поради, і що тобі з Андрієм там дуже подобається. 

Що ж до твого нового захоплення – підводного плавання, я просто в захваті від 

цієї новини. Яка ж ти молодець! Тільки, будь ласка, обережно. Хоч я розумію, ти 

пройшла вже курс підготовки з інструктором, знаєш всі правила поведінки під 

водою, проте ми за тебе трішечки переживаємо. Чекаємо тебе з нетерпінням з 

відпустки і на твої нові враження. Уявляю, які підводні знімки ти нам покажеш. 

Ти нічого не пишеш про Андрія. Як він відреагував на твоє нове захоплення? 

Можливо, він також займається підводним плаванням? Мені складно це собі уявити, 

бо він у тебе зовсім неспортивний. Йому б лише книжки, і щоб ніхто не відволікав 

від улюбленої роботи та проектів. Як він себе зараз почуває? Думаю, прогулянки, 

чисте морське повітря та лікувальні процедури у санаторії підуть йому на користь. 

Найтепліші йому вітання від нас всіх. 

Бажаю тобі подальших успіхів у освоєнні нового виду спорту та приємного 

відпочинку. 

До побачення! 

Твоя Ольга 

 

Напишіть відповідь на лист. 

Зверніть увагу на форму початку та закінчення листа. 

У листі Вам потрібно описати зазначені пункти. 

Продумайте, у якій послідовності це варто зробити. 

 

1. Запитайте подругу про її захоплення під час відпустки на морі. 

2. Напишіть, чим Ви ще займаєтеся у відпустці. 

3. Дізнайтеся про новини у життi подруги та її родини. 

4. Запросіть подругу в гості після відпустки. 

 

Лист повинен містити не менше 18 речень та 3 запитань. 
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ГОВОРІННЯ 

 

Говоріння. Діалогічне мовлення 
 

Тема 1. Ознайомтеся з такою думкою: 

 

"Вважаю, що спорт надзвичайно важливий в житті кожної людини. Особливо 

він корисний для нашого здоров  я та самопочуття. Спорт також рятує від 

депресії та стресу. Я, наприклад, бігаю тричі на тиждень в парку, незалежно від 

погоди, і выдчуваю, як це позитивно впливає не тільки на моє здоров’я, але й на 

мій настрій. До того ж, саме через заняття спортом можна познайомитися з 

багатьма приємними людьми. А можна навіть знайти собі пару на все життя, бо 

нерідко саме спорт зближує..." 

 

Розкажіть Вашому спiврозмовникові про міркування цієї людини. 

Потім нехай Ваш спiврозмовник обґрунтує свою точку зору. 

Висловіть Ваше особисте ставлення до цієї проблеми. 

Порозмовляйте на цю тему. 

У Вас є 5 хвилин на підготовку. 

Ваша бесіда має тривати до 10 хвилин. 
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Говоріння. Діалогічне мовлення 
 

Тема 2. Ознайомтеся з такою думкою: 

 

"Я вважаю, що до занять спортом треба залучати з дитинства. Це знають усі. 

Діти зростають тоді більш сильними та здоровими, а головне – 

дисциплінованими та відповідальними. Вони відрізняються наполегливістю у 

досягненні мети та іншими важливими для життя якостями. Але у нас в родині 

проблема: моя дружина вважає, що крім фізкультури в школі нашій семирічній 

дочці ніяким спортом додатково займатися не потрібно; вона і так чудово себе 

почуває..." 

 

Розкажіть Вашому спiврозмовникові про міркування цієї людини. 

Потім нехай Ваш спiврозмовник розповість про свою точку зору. 

Висловіть Ваше особисте ставлення до цієї проблеми. 

Порозмовляйте на цю тему. 

У Вас є 5 хвилин на підготовку. 

Ваша бесіда має тривати до 10 хвилин. 
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Говоріння. Монологічне мовлення 
 

1. Ситуація: 

 

Ви і Ваш друг вже давно займаєтеся тенісом. Сьогодні після тренування Ваш тренер 

повідомив, що через два тижні у Ваше місто приїде відомий тенісист національної 

збірної з колегами-спортсменами і попросив Вас подбати про організацію зустрічі з ним. 

 

Ви повинні вирішити: 

 

 як будете організовувати зустріч? 

 

 кого і куди будете запрошувати? 

 

 з яких частин буде складатися програма прийому гостей? 

 

 о котрій годині розпочнеться захід? 

 

 які сувеніри приготуєте для гостей? 

 

Підготуйте розповідь про Ваші ідеї. 

Намагайтеся їх обґрунтувати. 

У Вас є 5 хвилин на підготовку. 

Ваша розповідь має тривати до 10 хвилин. 

Будьте готові дати відповідь на додаткові запитання. 
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Говоріння. Монологічне мовлення 

 

2. Ситуація за малюнком: 

 

Розкажіть спочатку коротко, які особи, речі, ситуація зображені на малюнку, але не 

описуйте їх. 

Опишіть ситуацію чи тему, які пов’язані з особами чи речами, що зображені на 

малюнку. 

Порівняйте її з ситуацією чи проблемою у Вашій рідній країні чи в іншій країні світу. 

Висловіть Вашу точку зору на цю проблему. 

У Вас є 5 хвилин на підготовку. 

Ваша розповідь має тривати до 10 хвилин. 

Будьте готові дати відповідь на додаткові запитання. 
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18. Наука  

та сучасні технології 
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ЧИТАННЯ 

 

Читання. Частина 1 
 

Прочитайте спочатку уважно текст. 

Потім виберіть правильний варіант відповіді та відзначте його. 

 

Професор наноматеріалів 

 

Світ, у якому працює вчений українського походження Юрій Гогоці, для більшості 

людей непомітний, бо інколи в десять тисяч разів менший за діаметр волосини. І 

водночас це світ матеріалів, з яким кожен щодня має справу, торкаючись, приміром, 

екрану смартфона. 

Якщо глянути на розфарбовану фотографію цього світу, може здатися, що це червоні 

скелі Арізони. Хоча насправді це максени (MXenes) ‒ сімейство наноматеріалів, яке 

відкрила група вчених під керівництвом киянина Юрія Гогоці. Максени дуже тонкі і 

мають багато унікальних властивостей, які ще чекають на своє застосування. З них 

можна зробити прозоре покриття для нового покоління смартфонів або акумулятор, який 

заряджатиметься за секунди. 

Чому важливі наноматеріали? Раніше люди брали шмат каменя й висікали з нього 

інструмент, згодом навчилися виплавляти матеріал і робити інструменти з металу. Зараз 

наночастини є блоками для створення нових приладів і матеріалів. Люди не знають, що 

бампер у машини пластиковий, а не металевий, бо у ньому є двовимірні наночастинки, 

які зробили його набагато міцнішим. Ніхто не міг уявити двадцять років тому, що скло ‒ 

такий крихкий матеріал ‒ буде екраном телефонів і зазвичай не розбиватиметься при 

падінні. Властивості матеріалів покращилися. Нанотехнології змінюють світ. 

Команда Юрія Гогоці (близько 40 людей з 11 країн, яка працює в університеті 

Дрекселя, Філадельфія, США) щороку отримує $1,5 млн на дослідження. До США 

вчений прибув близько двадцяти років тому, після роботи науковим співробітником у 

Німеччині, Норвегії та Японії. І коли йдеться про роботу з наноматеріалами, у мові Юрія 

Гогоці з’являється чимало дієслів: "створюємо", "розробляємо", "винаходимо", 

"відкриваємо", "модифікуємо". 

Зараз значна частина життя вченого ‒ це міжнародні перепльоти із США по всьому 

світу, десятки лекцій, відкриття лабораторій, редагування наукового журналу ACS Nano 

(18-го в рейтингу Google Scolar серед тисяч). І щонайменше дві статті щороку для 

найвпливовіших наукових журналів світу Nature і Science. Окрім наноматеріалів, до імені 

Юрія Гогоці міцно прилипли слова "найцитованіший український вчений". Публікації у 

найвідоміших наукових журналах Science і Nature сам вчений порівнює зі сходженням на 

Еверест: люди вже там були і він був, але щоразу досягнути вершини ‒ це перемога. 
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Виберіть правильний варіант відповіді та відзначте його. 

 

 

1. Максени можна застосовувати для того, щоб 

 

a) робити прозоре покриття для смартфонів або акумулятори, які заряджатимуться за 

секунди; 

б) робити прозоре покриття для нового покоління смартфонів, які заряджатимуться за 

секунди; 

в) робити покриття для нового покоління смартфонів або акумулятор, який 

заряджатиметься на тривалий час. 

 

2. Наноматеріали важливі, бо 

 

a) наночастини є блоками для виготовлення нового обладнання; 

б) наночастини є блоками для роботи нових електронних приладів; 

в) наночастини є блоками для створення нових приладів і матеріалів. 

 

3. До США Юрій Гогоці прибув після роботи науковим співробітником у 

 

a) Швейцарії, Німеччині та Японії; 

б) Норвегії, Німеччині та Японії; 

в) Німеччині, Канаді та та Японії. 

 

4. Значна частина життя вченого ‒ це 

 

a) міжнародні перельоти, десятки лекцій, редагування наукових журналів, відкриття 

лабораторій; 

б) перельоти по всьому світу, десятки лекцій, редагування наукового журналу, відкриття 

лабораторій; 

в) міжнародні перельоти, десятки лекцій з ACS Nano, редагування наукового журналу, 

відкриття лабораторій. 

 

5. За дослідником закріпилася слава "найцитованішого українського вченого" тому що, 

 

a) у нього щонайбільше дві статті щороку у найвпливовіших наукових журналах світу 

Nature і Science; 

б) у нього щонайменше дві статті щороку у найвпливовіших наукових журналах світу 

Nano і Science; 

в) він щонайменше двічі на рік публікується у найвпливовіших наукових журналах світу 

Nature і Science. 
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Читання. Частина 2 
 

Прочитайте спочатку 10 заголовків до текстів (а–з). 

Потім ознайомтеся з 5 текстами. 

З’ясуйте, який із заголовків найкраще відповідає кожному тексту 

та впишіть відповідну літеру (а–з) зліва від номера тексту (6–10). 

 

a) Фінансова підтримка для розвитку української науки. 

 

б) Люди впливають на зміну клімату. 

 

в) Астрологи прогнозують кризу. 

 

г) Кількість ДТП збільшилася на 20 % протягом останнього року. 

 

ґ) AirPods – наука рухається вперед. 

 

д) Науковці розширюють горизонти. 

 

е) Українські науковці в міжнародних конкурсах. 

 

є) Для безпеки на дорогах. 

 

ж) Україна долучилася до створення проекту світового масштабу. 

 

з) Новинки від Apple. 
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___6. "Горизонт 2020" – найбільша за всю історію програма ЄС з фінансування науки та 

інновацій. Її мета – здійснити більше наукових проривів, відкриттів і перенести ідеї з 

лабораторій на ринок. У 2015 році Україна стала асоційованим членом "Горизонту" і 

отримала можливість використовувати усі фінансові можливості програми, розробляти 

власні проектні пропозиції, формувати наукові консорціуми та отримувати фінансування 

як координатори проектів. 69 проектів від України вже отримали фінансування на суму 

майже 12 млн євро. 

 

___7. Нещодавно науковці вперше в світі розробили математичне рівняння для опису 

впливу людської діяльності на Землю. Відтак дослідники з Australian National University 

встановили, що люди провокують зміну клімату в 170 разів швидше ніж природні 

чинники. Протягом останніх 4,5 млрд років астрономічні та геофізичні фактори були 

головними "винуватцями" зміни клімату. Однак останні 60 років показали, що людська 

діяльність "призвела до неймовірно швидких темпів зміни системи Землі". 

 

____8. Український стартап Go To-U для розширення мережі безкоштовних зарядних 

станцій для електромобілів увійшов на міжнародному конкурсі ClimateLaunchpad у 

десятку кращих стартапів світу. ClimateLaunchpad – це один з найбільших у світі конкурсів 

зелених стартапів. Вперше українські команди почали представляти там свої проекти у 

2016 році. У світовому фіналі конкурсу, що відбувся на Кіпрі, взяли участь понад 100 

команд із 35 країн світу, зокрема три команди з України. 

 

____9. У Житомирській області на трасі Київ-Чоп планують встановити 10 світлофорних 

об’єктів та 30 сучасних систем освітлення пішохідних переходів, які будуть працювати 

на сонячних батареях. До уваги беруться ділянки дороги підвищеної аварійності та 

концентрації ДТП. Кошти на цей проект надає Міжнародний валютний фонд. Вартість 

проекту буде визначена після його затвердження і виготовлення проектно-кошторисної 

документації. 

 

____10. У вересні цього року Apple представив дві нові моделі iPhone, друге покоління 

смартгодинника Apple Watch, бездротові навушники AirPods, новий MacBook Pro, а 

також операційну систему iOS 10. Презентація новинок корпорації викликала бурхливу 

реакцію у соцмережах: люди передусім жартували над виглядом та непрактичністю 

навушників AirPods (без підзарядки вони можуть працювати лише кілька годин, для них 

розробили чохол-зарядку, але й у ньому акумулятора вистачить лише на добу), а також 

над вартістю iPhone 7 та iPhone 7 Plus. 
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АУДІЮВАННЯ 

 

Аудіювання. Частина 1 
 

Ви прослухаєте п’ять коротких рекламних оголошень (а–ґ). 

Спочатку прочитайте речення 11–15. 

Потім прослухайте тексти. 

У дужках напишіть літеру тексту, яка відповідає ситуації 11–15. 

Кожне рекламне оголошення Ви прослухаєте один раз. 

 

11. (   ) Ви хочете вивчати програмування. Куди звернетеся, щоб отримати знання? 

 

12. (   ) Ваша фірма розширюється і шукає нових фахівців. Куди можна звернутися, аби 

 знайти найкращих кандидатів на вакансії? 

 

13. (   ) Новий український проект покликаний зробити ефективними технології дистан-

ційного управління та системи автоматизації прийняття рішень. 

 

14. (   ) Ви – фахівець з комп’ютерних технологій. Який захід найближчим часом Вас 

може зацікавити? 

 

15. (   ) У Вас великий досвід у галузі ІТ і Ви шукаєте нове стабільне місце роботи. Куди 

можете звернутися? 
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Аудіювання. Частина 2 
 

Ви прослухаєте текст. Спочатку прочитайте речення 16-20. 

Потім прослухайте текст і виберіть з трьох відповідей (а, б, в) ту, якa найточніше 

передає зміст тексту. 

Текст Ви прослухаєте двічі. 

 

 

16. Щороку в Лас-Вегасі проходить 

 

а) виставка споживчої електротехніки, яка дозволяє зазирнути в майбутнє; 

б) виставка споживчої електроніки, яка дозволяє зазирнути в майбутнє; 

в) виставка споживчої електроніки, яка дозволяє нам змінити в майбутнє. 

 

17. На виставці можна побачити 

 

а) голосове управління і нові види інтерфейсу, роботів, розумні будинки, незвичайні 

телефони, електроніку у сфері здоров’я; 

б) голосове управління, нових роботів, розумні будинки, прилади у сфері здоров’я та 

незвичайні телевізори; 

в) голосове управління, нові види інтерфейсу, роботів, розумні будинки, електроніку для 

здоров’я, незвичайні телевізори. 

 

18. Найбільш плідною з країн цього року стала(в) 

 

а) Франція – понад тисячу експонатів виставки; 

б) Китай – понад тисячу експонатів виставки; 

в) Ізраїль – понад дві тисячі експонатів виставки. 

 

19. Робот Оллі – це 

 

а) настільний бот-асистент, який розпізнає членів родини і друзів та підлаштовується під 

характер кожного з них; 

б) настільний бот-асистент, який розпізнає членів родини та підлаштовується під 

характер кожного з них; 

в) настільний бот-асистент, який розпізнає членів родини і дітей та підлаштовується під 

характер кожного з них. 

 

20. Unibot – це 

 

а) робот-пилосос, який можна перетворити на кондиціонер, що очищає і зволожує 

повітря, чи на фотокамеру для спостереження та зйомки; 

б) робот-пилосос, який можна перетворити на камеру спостереження, відеотелефон, чи 

кондиціонер, що очищає і зволожує повітря; 

в) робот-пилосос, який може виконувати функції мобільної камери відеоспостереження, 

чи кондиціонера для очищення і зволоження повітря. 
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ЛЕКСИКА. ГРАМАТИКА 

 

Мовні елементи. Частина 1 
 

Прочитайте текст і з’ясуйте, яке зі слів (а, б, в) пропущено в пунктах 21–30. 

Виберіть правильний варіант відповіді та відзначте його. 

 

Суперінтелект у ХХІ сторіччі 

 

Багато хто звик уявляти, що штучний інтелект (ШІ) це щось з області фантастики, і 

він …21… більше на роботів з "Термінатора", "Ex Machina", "Я робот" або "Зоряних 

війн". 

Але існує …22… категорій ШІ: вузький (слабкий), загальний (сильний) і 

суперінтелект (ШСІ). Вузький штучний інтелект – це інтелектуальна система, яка добре 

…23…. лише з однією задачею, а широкий – це узагальнення …24…, рефлексія та 

адаптація до нових задач. Наразі, людство вже підкорило …25… сходинку – вузький ШІ. 

Ми навіть не здогадуємося, але ми використовуємо його кожного дня і оточує він нас 

всюди, починаючи від Siri в iPhone і закінчуючи Google Translate. 

Напрямок ШІ один з …26… для нашого майбутнього. Але в наукових колах досі 

точаться суперечки …27…, те, як швидко ШІ досягне рівня суперінтелекта. Ілон Маск, 

Стівен Гокінг, Білл Гейтс та інші учені вважають, що штучний інтелект представляє 

серйозну загрозу для …28…:. 

І хоча наука ще …29… до суперінтелекту – це відкрита наукова проблема, і на даний 

момент ми ще досить далекі до її розв’язання, вже зараз варто починати замислюватися 

про витіснення людини з багатьох сфер діяльності і глобальну втрату робочих …30… . 

 

21. a) схожі; б) схожий; в) схожим. 

 

22. a) безліч; б) скільки; в) кілька. 

 

23. a) справляється; б) виправляється; в) справлялася. 

 

24. a) досвіда; б) досвіду; в) досвід. 

 

25. a) першу; б) перша; в) першою. 

 

26. a) важливих; б) найважливіших; в) важливіших. 

 

27. a) навколо; б) на; в) про. 

 

28. a) людства; б) людство; в) людству. 

 

29. a) далека; б) далеко; в) далеке. 

 

30. a) місце; б) місць; в) місця. 
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Мовні елементи. Частина 2 
 

Прочитайте текст і з’ясуйте, яке зі слів пропущено в пунктах 31–40. Напишіть 

поруч з літерою (а–з) в дужках відповідну цифру з тексту. 

 

Наскільки надійний "розумний будинок" 
 

Він проведе Вас на роботу …31… сніданком, помиє посуд, почистить килими і 

купить продукти на тиждень. Одночасно – …32… за рахунками, щоправда, всі витрати 

спише з Вашої ж …33… картки. Зате, ввечері – на Вас чекатиме вечеря і оптимальна 

температура в кімнатах. Ось такий він ідеальний, цей "розумний …34… ". Але що буде, 

якщо відключать електрику? Хто прийде на допомогу? 

Система "розумний будинок" – це …35… гармонійне поєднання всіх наявних в 

будинку інженерних систем і об’єктів в єдиний злагоджений механізм. Пральна машина, 

газова колонка, тепла підлога, телевізор, ванна, жалюзі – все буде …36… програмі, яка 

позбавить Вас від необхідності постійно щось налаштовувати і регулювати, дасть 

можливість економити на …37… та інших ресурсах. Крім того, Ви можете своїм 

будинком управляти …38…. 

Особлива увага в «розумному будинку» приділяється безпеці. Ми повинні бути 

інформовані про те, що відбувається під час нашої відсутності. Ми повинні бути 

інформовані про якісь …39… ситуації. Отримати повідомлення про те, що стався витік 

води, спрацювала позаштатно якась із систем – пожежа, задимлення, витік газу. 

Управляти розумним будинком можна за допомогою кнопок, пультів, всіляких 

мобільних гаджетів. Ось такими розумними …40… можуть бути наповнені будинки. Але 

наскільки вони надійні? 

 

a) будинок (   ) б) системами (   ) 
    

в) смачним (   ) г) підпорядковане (   ) 
    

ґ) електроенергії (   ) д) заплатить (   ) 
    

е) дивовижне (   ) є) позаштатні (   ) 
    

ж) банківської (   ) з) дистанційно (   ) 
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ПИСЬМО 
 

Прочитайте рекламне оголошення. 

 

 

"Електронна Україна" 

25–28 вересня в Національному палаці "Україна" відбудеться акція "Електронна 

Україна", яку спільно проводять Держкомітет зв’язку та інформатизації України та 

Українська асоціація виробників телекомунікаційного обладнання. 

Акція стане першим кроком до створення загальнонаціональної програми 

"Електронна Україна". Мета цієї державної програми – створення єдиного 

інформаційно-телекомунікаційного простору, який охоплюватиме всю територію 

держави. 

Серед заходів акції – спеціалізована виставка телекомунікацій, мереж та WEB-

технологій "Телеком & Internet", міжнародний бізнес-форум "Технології. Бізнес. 

Суспільство", міжнародна конференція "Нові телекомунікаційні технології". 

Під час проведення акції демонструватиметься сучасне телекомунікаційне 

обладнання, послуги зв’язку, можливості Internet, використання е-технологій у 

державному управлінні, економіці, бізнесі та освіті. 

Запрошуємо всіх охочих до участі в акції! 

 

Заявки просимо надсилати до 1-го серпня на адресу електронної пошти 

elektronna_ukraina@ukr.net 

 

 

Напишіть електронний лист та отримайте додаткову інформацію. 

Зверніть увагу на форму початку та закінчення листа. 

У листі Вам потрібно описати зазначені пункти. 

Продумайте, у якій послідовності це варто зробити. 

 

1. Дізнайтеся про терміни та місце проведення конференції. 

2. Вимоги до оформлення доповіді. 

3. Тривалість Вашого виступу на конференції. 

4. Можливості публікації доповіді у збірнику. 

5. Технічні можливості для PowerPoint під час Вашого виступу на конференції. 

 

Лист повинен містити не менше 18 речень та 3 запитань. 
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ГОВОРІННЯ 

 

Говоріння. Діалогічне мовлення 
 

Тема 1. Ознайомтеся з такою думкою: 

 

"На мою думку, комп’ютеризація – це просто диво нашого часу. І в науці, і в 

торгівлі, і в навчанні, і в медицині комп’ютер безпомилково визначає те, що 

може, наприклад, через свою неуважність пропустити людина. За допомогою 

комп’ютера кожний фахівець має можливість вдосконалити свої знання і 

швидше оволодіти професією. Комп’ютеризація значно полегшує збір та 

обробку статистичних даних, завдяки чому в усіх галузях науки і техніки 

стрімко зростає кількість важливих відкриттів". 

 

Розкажіть Вашому спiврозмовникові про міркування цієї людини. 

Потім нехай Ваш спiврозмовник обґрунтує свою точку зору. 

Висловіть Ваше особисте ставлення до цієї проблеми. 

Порозмовляйте на цю тему. 

У Вас є 5 хвилин на підготовку. 

Ваша бесіда має тривати до 10 хвилин. 
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Говоріння. Діалогічне мовлення 
 

Тема 2. Ознайомтеся з такою думкою: 

 

"Стрімкий розвиток комп’ютерних технологій останнім часом у світі, на мою 

думку, це велика небезпека для людства. По-перше, страждає здоров’я людини, 

особливо дітей та молоді – слабшає зір та погіршується їхній фізичний стан. А 

по-друге, проблема в тому, що з появою нової техніки може просто зникнути 

багато робочих місць і навіть професій, оскільки вже в найближчому 

майбутньому комп’ютер зможе швидко замінити фахівців у багатьох галузях 

науки, техніки й на виробництві". 

 

Розкажіть Вашому спiврозмовникові про міркування цієї людини. 

Потім нехай Ваш спiврозмовник розповість про свою точку зору. 

Висловіть Ваше особисте ставлення до цієї проблеми. 

Порозмовляйте на цю тему. 

У Вас є 5 хвилин на підготовку. 

Ваша бесіда має тривати до 10 хвилин. 
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Говоріння. Монологічне мовлення 
 

1. Ситуація: 

 

Ви незабаром закінчуєте університет і керівник дипломної роботи доручив Вам 

провести опитування з теми "Переваги і ризики навчання он-лайн". Порадьтеся про це з 

однокурсником, який вже має досвід проведення опитувань. 

 

 

Ви повинні вирішити: 

 

 скільки осіб будуть брати участь в опитуванні? 

 

 чи будете проводити опитування самі чи запросите на допомогу  

Вашого досвідченого однокурсника? 

 

 чи необхідно заздалегідь підготувати анкету? 

 

 які питання мають бути в анкеті і скільки? 

 

 як довго триватиме опитування? 

 

 хто будуть Ваші респонденти? 

 

Підготуйте розповідь про Ваші ідеї. 

Намагайтеся їх обґрунтувати. 

У Вас є 5 хвилин на підготовку. 

Ваша розповідь має тривати до 10 хвилин. 

Будьте готові дати відповідь на додаткові запитання. 
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Говоріння. Монологічне мовлення 
 

2. Ситуація за малюнком: 
 

Розкажіть спочатку коротко, які особи, речі, ситуація зображені на 

малюнку, але не описуйте їх. 

Опишіть ситуацію чи тему, які пов’язані з особами чи речами, що зображені 

на малюнку. 

Порівняйте її з ситуацією чи проблемою у Вашій рідній країні чи в іншій 

країні світу. 

Висловіть Вашу точку зору на цю проблему. 

У Вас є 5 хвилин на підготовку. 

Ваша розповідь має тривати до 10 хвилин. 

Будьте готові дати відповідь на додаткові запитання. 
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19. Наше довкілля 
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ЧИТАННЯ 

 

Читання. Частина 1 
 

Прочитайте спочатку уважно текст. 

Потім виберіть правильний варіант відповіді та відзначте його. 

 

Українці мало піклуються про екологію 

 

У країнах Західної Європи екологічна свідомість людей набагато вища і це помітно по 

робочих приміщеннях. Там люди економлять електроенергію, воду, папір. Офіси 

обладнані спеціальними енергозберігаючими лампами. Кожен працівник допомагає 

утилізувати відходи. А автомобільні компанії відповідають вимогам з охорони 

навколишнього середовища, тобто менше забруднюють атмосферу вихлопними газами. 

В Україні цього немає. Україна відстає від інших європейських країн принаймні на 15 

років. Українці турбуються про екологію набагато менше за європейців. Хоча серйозних 

проблем в Україні – купа. Неефективно вона витрачає енергію, майже не використовують 

технології енергозбереження. За викидами в атмосферу сполук вуглецю наша держава – 

на шостому місці у світі. А саме вони є основною причиною глобального потепління. 

Традиційні системи опалення в Україні втрачають 25–40 відсотків тепла. Інша проблема 

– неякісна питна вода. При обробці землі використовують забагато нітратів та хімікатів. 

Не кажучи вже про негативні наслідки Чорнобильської аварії. 

Людей слід заохочувати до вирішення цих проблем. Влада має пояснювати, чому слід 

економити воду, дбати про чисте повітря, не спалювати у смітті скло та метали, бо від 

цього в атмосферу потрапляють парникові гази. Треба правильно утилізувати відходи, не 

забуваючи про їхню вторинну переробку. Загалом, працівників варто навчити правилу 

трьох дій: зменшуй використання, використовуй повторно, використовуй матеріали 

повторної обробки. 

ООН допомагає Україні вирішувати ці проблеми. Метою програми є змінити 

ставлення кожної людини до екології – чиновників, бізнесменів, членів громадських 

організацій, усього суспільства. Зокрема, Представництво ООН в Україні ініціювало 

проведення національної кампанії "Прямуй на зелене". 

Нині 24 компанії підписали відповідну декларацію й таким чином публічно оголосили 

про свої волонтерські зусилля щодо захисту навколишнього середовища на місцевому 

рівні та глобально. Наприклад, "Оболонь", "Кока-кола Україна", "Фокстрот" 

зобов’язалися бути екологічно відповідальними, використовувати у своїй роботі лише 

екологічно чисті технології. Тепер їхній основний принцип – "Не нашкодь". Тобто, перш 

ніж щось зробити, треба подумати про наслідки цього для природи. Для тих, хто 

підписав Глобальний договір, ООН запровадила ініціативу "Із турботою про клімат". 

Понад 250 компаній світу до цього вже приєдналися. Незабаром їхнім прикладом 

скористаються й українські компанії. 
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Виберіть правильний варіант відповіді та відзначте його. 

 

 

1. У країнах Західної Європи люди економлять 

a) гроші, папір та електроенергію; 

б) бензин, папір та воду; 

в) папір, воду та електроенергію. 

 

2. Працівникам в Україні потрібно навчитися 

 

a) використовувати повторно, зменшувати використання, використовувати матеріали без 

обробки; 

б) використовувати повторно, збільшувати використання, використовувати матеріали 

повторної обробки; 

в) використовувати повторно, зменшувати використання, використовувати матеріали без 

обробки. 

 

3. Змінити ставлення кожної людини до екології – є основною метою 

 

a) програми ООН та громадських організацій; 

б) програми Представництва ООН в Україні; 

в) програми громадського суспільства та ООН. 

 

4. Ініціатором національної кампанії "Прямуй на зелене" були 

 

a) Представництво ООН та суспільство; 

б) Представництво ООН в Україні; 

в) ООН та громадські організації. 

 

5. Основний принцип компаній "Оболонь", "Кока-кола Україна", "Фокстрот" зараз 

 

a) "Не нашкодь" – використовуй екологічно чисті технології; 

б) "Не нашкодь", або "Із турботою про клімат"; 

в) "Не нашкодь" – думай про наслідки для природи. 
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Читання. Частина 2 
 

Прочитайте спочатку 10 заголовків до текстів (а–з). 

Потім ознайомтеся з 5 текстами. 

З’ясуйте, який із заголовків найкраще відповідає кожному тексту 

та впишіть відповідну літеру (а–з) зліва від номера тексту (6–10). 

 

a) Охорона навколишнього середовища в Україні. 

 

б) Засідання комісії райдержадміністрації. 

 

в) Спека. Як рятуватися людині? 

 

г) Державні стратегії з енергозбереження. 

 

ґ) Українці мало піклуються про екологію. 

 

д) "Зелені" ідеї – в життя! 

 

е) Стихійне лихо на півдні України. 

 

є) Новинки еко-культури. 

 

ж) Зміна клімату на планеті. 

 

з) Флора і фауна по-новому. 
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____6. Директор ініціативної групи ООН "Із турботою про клімат" Клод Фуслер 

(64 роки) каже, що у громадян в країнах Західної Європи екологічна свідомість набагато 

вища. На його думку, українці не свідомі того, що потрібно дбати про довкілля. На 

питання журналістів, скільки часу знадобиться для зміни екологічної поведінки та 

свідомості українців, К. Фуслер відповів, що все залежатиме від того, наскільки тісно 

співпрацюватимуть уряд, громадські організації та бізнес. Українська влада проголошує 

курс на глибшу інтеграцію з Євросоюзом. Тож треба прагнути також до відповідності 

вимогам ЄС щодо охорони навколишнього середовища. 

 

____7. Ураганний вітер у кримському селі Кам’янка, що на Азовському морі, пошкодив 

12 будівель і 4 автомобілі. Як повідомляє прес-служба ГУ МНС у Криму, смерч, який 

налетів напередодні на село, згодом пішов в Азовське море. За оцінкою комісії, унаслідок 

ураганного вітру пошкоджено дахи 11 житлових будинків і магазину. Крім того, 

пошкоджено 4 ділянки лінії електропередач завдовжки майже 800 метрів. Як передає 

УНІАН, сьогодні відбудеться засідання виїзної комісії районної держадміністрації для 

визначення розміру збитків, спричинених ураганним вітром. 

 

____8. На нинішньому конкурсі еко-стартапів, який щойно відбувся у Києві, багатьох 

учасників та відвідувачів зацікавила "Міні-теплиця в акваріумі для риб". Відходи 

акваріуму можуть підживлювати зелень, спеціальний спектр LED-лампи – забезпечувати 

ефективний ріст рослин, а корені фільтруватимуть воду. Людина отримує два види харчів 

на малій площі з мінімумом енергії – рибу й зелень. А якщо використовувати цю 

технологію у спекотному кліматі, сонячні батареї можуть забезпечити її незалежною 

енергією. 

 

____9. Тетяна Купецька (28 років), менеджер: – Я бувала в багатьох країнах, то ж знаю, 

що спека проявляється по-різному. Усе залежить від вологості повітря. Коли в Україні 40 

градусів, то краще брати квитки та їхати до Туреччини чи в Єгипет. Там навіть 50-ти 

градусна спека переноситься легше. А взагалі я у спеку сиджу вдома – у мене приватний 

будинок, тому там завжди прохолодно. П’ю зелений чай, фруктові соки, співаю мантри 

на санскриті. В цей час треба одягати також натуральний і не надто відкритий одяг – з 

льону чи бавовни. 

 

____10. За останні роки побутове сміття стало проблемою № 1 на планеті. Наразі, 

Франція забороняє одноразовий пластиковий посуд. Такий закон, який набуде чинності у 

2020 році, нещодавно прийняли в країні. Цей закон, який забороняє пластиковий 

одноразовий посуд, є частиною загального плану країни з енергозбереження. Організації 

екологів виступають на користь заборони, однак противники цієї ініціативи 

стверджують, що закон порушив правила Європейського союзу про вільне переміщення 

товарів. 
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АУДІЮВАННЯ 

 

Аудіювання. Частина 1 
 

Ви прослухаєте п’ять коротких рекламних оголошень (а–ґ). 

Спочатку прочитайте речення 11–15. 

Потім прослухайте тексти. 

У дужках напишіть літеру тексту, яка відповідає ситуації 11–15. 

Кожне рекламне оголошення Ви прослухаєте один раз. 

 

11. (   ) Ви – радіоеколог за фахом. Де б Ви хотіли працювати? 

 

12. (   ) Ви вже давно і серйозно цікавитеся проблемами довкілля в Україні. Куди підете 

навчатися після школи? 

 

13. (   ) Лише чисті екологічні продукти і напої! Ми дбаємо про своє і Ваше здоров’я. 

 

14. (   ) Ви людина з активною життєвою громадською позицією і вже давно шукаєте для 

себе нове корисне заняття у вільний час. 

 

15. (   ) Ви пишете магістерську роботу про довкілля і хочете послухати одну-дві доповіді 

на цю тему, щоб отримати більше інформації. 
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Аудіювання. Частина 2 
 

Ви прослухаєте текст. Спочатку прочитайте речення 16-20. 

Потім прослухайте текст і виберіть з трьох відповідей (а, б, в) ту, якa найточніше 

передає зміст тексту. 

Текст Ви прослухаєте двічі. 

 

 

16. В десятку найпоширеніших видів пляжного і морського сміття входять 

 

а) склянки і пластикові пакети; 

б) соломинки і пластикові контейнери для їжі; 

в) пластикові соломинки і склянки. 

 

17. Пластмаса не розкладається і може існувати в навколишньому середовищі 

 

а) століттями або й більше; 

б) століття, але не більше; 

в) не менше століття. 

 

18. Крок №1 для допомоги океану – 

 

а) користуватися одноразовим посудом обмежено; 

б) відмовитися від одноразового посуду влітку; 

в) перестати користуватися одноразовим посудом. 

 

19. Щоб позбутися пластикового сміття журналістка пропонує зокрема 

 

а) носити з собою завжди багаторазову чашку для кави та металеві столові прибори; 

б) носити з собою багаторазову чашку і не поспішати купувати товари онлайн; 

в) використовувати на роботі завжди тільки пластикові контейнери для їжі й мити їх. 

 

20. Завдяки новому способу життя журналістці вдалося уникнути 

 

а) протягом лише одного місяця 34 пластикових пляшок, 20 пакетів тощо; 

б) лише за один місяць більше 30 пластикових пляшок, 24 пакетів тощо; 

в) лише за один неповний місяць 30 пластикових пляшок, 24 пакетів тощо. 
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ЛЕКСИКА. ГРАМАТИКА 

 

Мовні елементи. Частина 1 
 

Прочитайте текст і з’ясуйте, яке зі слів (а, б, в) пропущено в пунктах 21–30. 

Виберіть правильний варіант відповіді та відзначте його. 

 

Зміна клімату і не тільки: RIGHTS NOW! на Docudays UA 

 

24-го березня у Києві стартує Міжнародний фестиваль документального кіно про 

...21... людини Docudays UA. І разом з показами почнуться заходи правозахисної 

програми RIGHTS NOW! 

Цього року організатори підготували близько ...22... десятків майстер-класів, дискусій 

та розмов про те, як жити екологічно ...23... у великих містах, про те, як зміна клімату 

пов’язана з правами людини і що таке екоактивізм. І звісно – з якими "невидимими 

ранами" ми щодня стикаємося у довкіллі. 

Особливо радимо Вам відвідати заходи від ...24... МБО "Екологія – Право – Людина". 

Поки ...25... країни обговорюють потенційні наслідки зміни клімату, інші вже 

стикнулися з ними. Приміром, в Україні підвищення температури призводить до ...26... у 

ритмі сезонних явищ: зростає кількість ...27..., які шкодять й так інертному сільському 

господарству. Тут Вам розкажуть про те, що робити ...28... порушення екологічного 

права, і чому ...29... інформації про подію відіграють ...30... розгляді справи чи не 

найважливішу роль. Тут йтиметься також про захист права на безпечне для життя і 

здоров’я людини довкілля. 

Час проведення: 28–29 березня, 10.00 – 15.00, Біла зала, Будинок кіно. Вхід вільний. 

З детальною інформацією та анонсами можна ознайомитися на нашому сайті. 

 

21. a) прав; б) право; в) права. 

 

22. a) трьом; б) трьох; в) трьома. 

 

23. a) свідомим; б) свідомо; в) свідомі. 

 

24. a) організації; б) організацією; в) організація. 

 

25. a) одні; б) одних; в) одна. 

 

26. a) зміну; б) змін; в) зміна. 

 

27. a) посухи і повені; б) посух і повінь; в) посух і повеней. 

 

28. a) на разі; б) у разі; в) враз. 

 

29. a) збори; б) збір; в) підбори. 

 

30. a) у; б) до; в) на. 
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Мовні елементи. Частина 2 
 

Прочитайте текст і з’ясуйте, яке зі слів пропущено в пунктах 31–40. Напишіть 

поруч з літерою (а–з) в дужках відповідну цифру з тексту. 

 

В Україні втілюють нові екологічні проекти 

 

Європейська програма ClimateLaunchpad допомагає перетворювати "зелені" ідеї в 

...31... еко-стартапи та глобальні бізнеси. В Україні її організувала мережа енергетичних 

...32... Greencubator. "Ми намагаємося дати людям те середовище спілкування, натхнення, 

розуміння ринків та розуміння моделей роботи, де вони можуть ефективно ...33...", – 

розповів співзасновник та голова правління Greencubator Роман Зінченко. "Такі конкурси 

допомагають ...34... бізнеси, які змінюють світ. Ми створюємо ...35... для довкілля й 

клімату бізнеси, які працюють на ефективних бізнес-моделях". 

Серед проектів, які цього року брали учать у конкурсі в Києві, зокрема були: 

"Одноразовий посуд, який стає добривом" – такий посуд можна ...36... з пшеничної 

соломи та крохмалю, він не має обмежень у функціональності й стане вдалою 

альтернативою ...37..., а після використання посуд із соломи може бути добривом; 

"Вітрова панель для генерації електроенергії на балконі" – ми звикли до контурів 

вітротурбін подібних на пропелер, з неймовірним діаметром ротора, але вітрогенератори 

можна виготовляти у ...38... пласких панелей і розміщувати їх на балконі; 

"Інвестування в проекти відновлюваної енергетики по всьому світу" – дослідники 

пропонують ...39... аналогією до системи "Спільнокошт" колективно інвестувати, 

наприклад, у сонячну енергетику по всьому світу і створили для цього платформу Global 

Crowdfunding for Renewables для тих, хто хоче за 20 доларів стати акціонером вітроферми 

в Кенії чи сонячної ...40... в Закарпатті. 

 

a) станції   (   ) б) формі   (   ) 

    

в) динамічні   (   ) г) спрацювати   (   ) 

    

ґ) пластиковому (   ) д) дружні   (   ) 

    

е) створювати   (   ) є) за (   ) 

    

ж) інновацій   (   ) з) виготовляти   (   ) 
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ПИСЬМО 
 

Прочитайте оголошення. 

 

 

Державне управління охорони довкілля в містах південної України запрошує до 

участі у Міжнародній науково-практичній конференції "Екологічна безпека" 

досвідчених українських фахівців з питань екології та захисту національних 

заповідників. 

Метою нашої зустрічі є підготовка та запровадження у майбутньому заходів та 

проектів для підвищення екологічної свідомості громадян, зокрема їхнього 

ставлення до природи та екології у південному регіоні України. 

Для розроблення програми дій та обговорення заходів запрошуємо також до 

співпраці волонтерів та всіх охочих. 

Якщо Вас зацікавила наша пропозиція, звертайтеся за телефоном (085) 435-988-

55 або пишіть нам на адресу електронної пошти конференції ekologi@org.ua 

 

Усе починається зі змін на місцях! 

 

Сподіваємося на плідну співпрацю з Вами та будемо вдячні за поширення цієї 

інформації серед зацікавлених! 

 

 

Напишіть електронну відповідь в управління охорони довкілля. 

Зверніть увагу на форму початку та закінчення листа. 

У листі Вам потрібно описати зазначені пункти. 

Продумайте, у якій послідовності це варто зробити. 

 

1. Подякуйте за організацію такого важливого заходу та повідомте, що маєте намір взяти 

у ньому участь. 

2. Дізнайтеся подробиці, що стосуються проведення конференції. 

3. З’ясуйте питання фінансування транспортних витрат та проживання. 

4. Напишіть, чому саме Ви хочете стати волонтером та допомогти цій програмі. 

 

Лист повинен містити не менше 18 речень та 3 запитань. 
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ГОВОРІННЯ 

Говоріння. Діалогічне мовлення 
 

Тема 1. Ознайомтеся з такою думкою: 

 

"На мою думку, кожна людина має захищати природу та дбати про довкілля. 

Адже це важливо для нашого майбутнього і для майбутнього наших дітей. 

Вважаю, що кожен має щось робити для цього, змінивши, наприклад, свій спосіб 

життя, відмовитися від паління, не користуватися без потреби автомобілем, 

використовувати лише екологічно нешкідливі засоби, сортувати сміття, 

утилізувати відходи, економити воду та електроенергію. Лише говорити про це і 

нічого не робити особисто – це замало. Планета у нас одна". 

 

Розкажіть Вашому спiврозмовникові про міркування цієї людини. 

Потім нехай Ваш спiврозмовник обґрунтує свою точку зору. 

Висловіть Ваше особисте ставлення до цієї проблеми. 

Порозмовляйте на цю тему. 

У Вас є 5 хвилин на підготовку. 

Ваша бесіда має тривати до 10 хвилин. 
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Говоріння. Діалогічне мовлення 

 

Тема 2. Ознайомтеся з такою думкою: 

 

"Вважаю, що екологічні проблеми пов’язані насамперед з роботою великих 

підприємств, які не дотримуються елементарних правил і наносять величезну 

шкоду довкіллю. Хіба може залежати чистота повітря у нашому місті лише від 

того, що я щодня користуюся своїм автомобілем, коли поруч, наприклад, 

паперова фабрика забруднює його у сотні разів більше. Всі ці розмови партії 

"Зелених" про відповідальність кожного за збереження природи не мають під 

собою ніяких підстав, це звичайний піар". 

 

Розкажіть Вашому спiврозмовникові про міркування цієї людини. 

Потім нехай Ваш спiврозмовник розповість про свою точку зору. 

Висловіть Ваше особисте ставлення до цієї проблеми. 

Порозмовляйте на цю тему. 

У Вас є 5 хвилин на підготовку. 

Ваша бесіда має тривати до 10 хвилин. 
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Говоріння. Монологічне мовлення 
 

1. Ситуація: 

 

Ви з друзями-однокурсниками, з якими вже третій рік поспіль проживаєте разом у 

гуртожитку, плануєте навести порядок на території вашого студентського містечка. 

 

 

Ви повинні вирішити: 

 

 коли плануєте це зробити? 

 

 кого запросите до участі? 

 

 хто займатиметься рекламною кампанією цього заходу? 

 

 що Вам знадобиться для прибирання сміття та озеленення території? 

 

 хто організує транспорт для вивезення сміття? 

 

 де знайдете кошти на озеленення? 

 

Підготуйте розповідь про Ваші ідеї. 

Намагайтеся їх обґрунтувати. 

У Вас є 5 хвилин на підготовку. 

Ваша розповідь має тривати до 10 хвилин. 

Будьте готові дати відповідь на додаткові запитання. 
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Говоріння. Монологічне мовлення 
 

2. Ситуація за малюнком: 

 

Розкажіть спочатку коротко, які особи, речі, ситуація зображені на малюнку, але не 

описуйте їх. 

Опишіть ситуацію чи тему, які пов’язані з особами чи речами, що зображені на 

малюнку. 

Порівняйте її з ситуацією чи проблемою у Вашій рідній країні чи в іншій країні світу. 

Висловіть Вашу точку зору на цю проблему. 

У Вас є 5 хвилин на підготовку. 

Ваша розповідь має тривати до 10 хвилин. 

Будьте готові дати відповідь на додаткові запитання. 
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20. Засоби масової 

Інформації 
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ЧИТАННЯ 

 

Читання. Частина 1 
 

Прочитайте спочатку уважно текст. 

Потім виберіть правильний варіант відповіді та відзначте його. 

 

Літня школа журналістики 

 

Газета "День" оголошує набір до ювілейної – 15-ї – Літньої школи журналістики. 

Плануєш серйозно займатися журналістикою? Хочеш розширити свій світогляд і 

прослухати лекції найкращих лекторів України та закордону? Мрієш навчитися збирати 

й обробляти інформацію, готувати матеріали до друку? Тоді ти просто не маєш права 

пропустити свій унікальний шанс провести літо інтенсиву в редакції "Дня"! 

Щолипня ми відкриваємо для нашої читацької аудиторії нову та цікаву українську 

молодь. А для тебе, шановний студенте (випускнику), ми відкриваємо необмежений світ 

стандартів якісної журналістики. За чотирнадцять років діяльності школи у ній взяли 

участь вже понад півтисячі слухачів! І хоча не всі випускники нашої школи працюють у 

журналістиці, – вони, як самі часто зізнаються, після Літньої школи "Дня" починають 

"мислити по-новому". А отже – зміцнюють наше громадянське суспільство. 

Щороку ми пропонуємо учасникам школи традиційно насичену програму: крім 

роботи у режимі щоденної газети й виконання редакційних завдань, відбудуться зустрічі 

з яскравими постатями української політики, культури, інформаційного простору, 

майстер-класи кращих журналістів "Дня" та багато іншого. 

У попередні роки учасники Літньої школи зустрічалися із послами багатьох країн – 

послом Канади Романом Ващуком, Литви Марюсом Януконісом, Туреччини Йонетом 

Джаном Тезелем та іншими, керівником Представництва НАТО в Україні Александером 

Вінніковим, військовим експертом, адміралом Ігорем Кабаненком, державним діячем 

Євгеном Марчуком, відомим публіцистом та науковцем Оксаною Пахльовською, 

керівниками провідних телеканалів України, народними депутатами – парламентарем V, 

VI, VII скликань Андрієм Сенченком, головою парламентського комітету ВР України з 

питань освіти і науки, а нині – міністром освіти Лілією Гриневич, народним депутатом 

Ганною Гопко. А також – із відомими й досвідченими журналістами, зокрема, Ольгою 

Герасим’юк (перший заступник голови Національної ради України з питань телебачення 

і радіомовлення, телеведуча), Олександром Ткаченком (генеральний директор "1+1 

медіа"), Павлом Кужеєвим (головний редактор каналу "112 Україна"), Віталієм 

Портниковим (ведучий каналу "Еспресо ТВ") та багатьма іншими. 

Частина випускників ЛШЖ вже працює у провідних українських медіа. А найкращі 

стали повноцінними творцями "Дня". Це і твій шанс! Долучайся! Не пошкодуєш! 
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Виберіть правильний варіант відповіді та відзначте його. 

 

 

1. Літо інтенсиву в редакції "Дня" – це шанс 

 

a) навчитися збирати й обробляти інформацію, готувати матеріали до друку; 

б) навчитися збирати й обробляти інформацію, готувати ці дані до друку; 

в) навчитися обробляти результати опитувань та готувати матеріали до друку. 

 

2. Всі випускники, як самі часто зізнаються, після Літньої школи "Дня" 

 

a) починають мислити по-іншому і зміцнюватимуть громади і суспільство; 

б) відкривають для себе новий світ журналістики і починають мислити по-новому; 

в) починають думати по-іншому і зміцнюватимуть громадянське суспільство. 

 

3. Крім роботи й виконання редакційних завдань, відбуваються 

 

a) зустрічі з яскравими постатями української політики, культури, інформаційного 

простору та інші цікаві культурні заходи "Дня"; 

б) зустрічі з яскравими постатями, заходи культурно-інформаційного характеру, майстер-

класи кращих журналістів "Дня"; 

в) зустрічі з яскравими постатями української політики, культури, інформаційного 

простору, майстер-класи кращих журналістів "Дня". 

 

4. У попередні роки учасники Літньої школи зустрічались із 

 

a) послами, державними діячами, науковцями, керівниками провідних телеканалів, 

народними депутатами, міністрами та відомими журналістами; 

б) послами, державними діячами, науковцями, керівниками провідних телеканалів, 

народними депутатами та відомими й досвідченими журналістами; 

в) послами, державними діячами, заступниками, науковцями, керівниками провідних 

телеканалів, народними депутатами та відомими журналістами. 

 

5. Частина випускників Літньої школи нині: 

 

a) працює у провідних українських медіа, а найкращі співпрацюють – в газеті "День"; 

б) працює в редакції газети ЛШЖ, а найкращі – у провідних українських медіа; 

в) працює у провідних українських медіа, а найкращі – на високих посадах у газеті 

"День". 
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Читання. Частина 2 

 

Прочитайте спочатку 10 заголовків до текстів (а–з). 

Потім ознайомтеся з 5 текстами. 

З’ясуйте, який із заголовків найкраще відповідає кожному тексту 

та впишіть відповідну літеру (а–з) зліва від номера тексту (6–10). 

 

a) Інтеграція соціальних мереж. 

 

б) Ріст валюти та інфляція негативно впливає на якість Інтернету. 

 

в) Диктант єдності – заради спільної мети. 

 

г) Квоти на російську мову в ефірі. 

 

ґ) Хто потрапляє під вплив ЗМІ? 

 

д) Twitter розширює свої кордони. 

 

е) Дезінформація та пропаганда. Протидія маніпуляціям. 

 

є) Призи для грамотних українців. 

 

ж) В Україні зросте плата за Інтернет. 

 

з) Утиск національних меншин. 
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___6. Радіодиктант національної єдності традиційно відбувається у День української 

писемності та мови – 9-го листопада, і звучатиме на Першому каналі Українського радіо 

о 12.30. Він складатиметься зі 100-120 слів. Девіз цьогорічного радіодиктанту – "Нас 

багато. Ми різні. Але нас об’єднує спільна мета". Стати учасником радіодиктанту 

надзвичайно просто: окрім бажання, необхідно мати аркуш паперу, ручку, радіоприймач, 

комп’ютер, планшет або телефон з виходом в Інтернет. Ті, хто напише його без помилок, 

будуть відзначені призами.  

 

___7. Популярний сервіс мікроблогів Twitter повідомив про партнерство з 

медіакомпанією Comcast і NBCUniversal, яке дозволить користувачам почати дивитися 

телепрограму або фільм і перемикати канали безпосередньо з повідомлень-твітів. 

Функція реалізується за допомогою кнопки See it (Дивитися це), інтегрованої в твіт. 

Натискаючи на неї, користувач Twitter може перейти до перегляду відеоконтенту по 

телевізору з інтернет-підключенням, почати перегляд відео через телеприставку, 

записати програму або подивитися телешоу онлайн через браузер або на мобільному 

пристрої. 

 

____8. У вересні громадською організацією "Харківський правозахисний альянс" було 

проведено експертне опитування з питань впливу пропаганди та дезінформації в 

місцевих ЗМІ, засобів перевірки інформації та протидії маніпуляціям в містах Харків, 

Люботин, Куп’янськ та Ізюм. Опитування мало на меті з’ясувати думку респондентів 

щодо впливу пропаганди та дезінформації. Окрім цього, завданням опитування було 

виявити канали дезінформації та пропаганди, а також групи населення, котрі є найбільш 

чутливими до впливу пропаганди. 

 

____9. Верховна Рада внесла зміни до Закону щодо мови аудіовізуальних (електронних) 

засобів масової інформації. Законопроект встановлює, що для телерадіоорганізацій 

загальнонаціональної категорії мовлення, частка передач та/або фільмів українською 

мовою має становити не менше як 75 % протягом доби у кожному з проміжків часу з 7.00 

до 18.00 та з 18.00 до 22.00. Для телеорганізацій регіональної та місцевої категорій 

мовлення закон встановлює обов’язкову частку україномовного контенту на рівні 50 %. 

Окремо законопроект визначає також обов’язкову частку новин державною мовою. 

 

____10. У мережі та у деяких ЗМІ окремі надавачі послуг Інтернету скаржаться, що 

порівняно з Європою і навіть сусідніми країнами в Україні дуже низькі тарифи на 

широкосмуговий Інтернет. І вони погано узгоджуються з ростом курсу валют та 

інфляцією. Окрім цих, називають ще кілька проблем – крадіжки обладнання та 

пошкодження мереж. Тому навіть не лише для власного розвитку, але й щоб просто 

вижити, провайдери будуть підвищувати оплату. Однак незалежні експерти ринку послуг 

з надання доступу до Інтернету відмовилися коментувати інформацію про подорожчання. 
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АУДІЮВАННЯ 

 

Аудіювання. Частина 1 
 

Ви прослухаєте п’ять коротких рекламних оголошень (а–ґ). 

Спочатку прочитайте речення 11–15. 

Потім прослухайте тексти. 

У дужках напишіть літеру тексту, яка відповідає ситуації 11–15. 

Кожне рекламне оголошення Ви прослухаєте один раз. 

 

11. (   ) Ви хочете оформити передплату на журнал "Наука" та газету "Комерсант". 

 

12. (   ) Ви навчаєтеся на факультеті журналістики, вже пишите статті для міських газет і 

вирішили взяти участь у конкурсі, який проходитиме у Вашому рідному місті. 

 

13. (   ) Ви незадоволені, тому що для користувачів вартість на послуги телебачення може 

знову підвищитися. 

 

14. (   ) Сьогодні ввечері демонструватимуть новий цікавий фільм. Ви про нього вже 

давно чули і сподіваєтеся, що встигнете додому до початку фільму. 

 

15. (   ) Ви – творча людина, і вже давно шукаєте нове місце роботи. Можливо це саме 

Ваш шанс? 
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Аудіювання. Частина 2 
 

Ви прослухаєте текст. Спочатку прочитайте речення 16-20. 

Потім прослухайте текст і виберіть з трьох відповідей (а, б, в) ту, якa найточніше 

передає зміст тексту. 

Текст Ви прослухаєте двічі. 

 

 

16. Літня школа журналістики тривала торік 

 

а) 26 днів, під час яких студенти зустрілися з 33 лекторами; 

б) 36 днів, під час яких студенти зустрілися з 32 лекторами; 

в) 26 днів, під час яких студенти зустрілися з 32 лекторами. 

 

17. Організатори Літньої школи журналістики пропонують учасникам 

 

а) комфортні умови та сприяння у вирішенні побутових, зокрема житлових питань; 

б) комфортні умови та сприяння у вирішенні питань, зокрема побутових; 

в) комфортні умови та сприяння у вирішенні побутових, але не житлових питань. 

 

18. Щоб потрапити у Літню школу журналістики газети "День" необхідно: 

 

а) заповнити анкету на сайті "Дня", записати коротке відеорезюме та бути передплатником 

газети "День"; 

б) заповнити анкету на сайті "Дня", записати там коротке відеорезюме та купити газету 

"День"; 

в) заповнити анкету на сайті "Дня", записати коротке інтерв’ю та знову передплатити 

газету "День". 

 

19. До заявки учасника обов’язково треба додати 

 

а) копію квитанції про передплату друкованої версії "Дня" або повідомлення про перед-

плату pdf -версії газети, або чек про придбання однієї з серій книжок; 

б) копію квитанції про передплату друкованої версії "Дня", повідомлення про передплату 

pdf -версії газети та чек про придбання однієї з серій книжок; 

в) копію квитанції про передплату друкованої версії "Дня" або повідомлення про перед-

плату pdf -версії газети та чек про придбання однієї з серії книжок. 

 

20. Літня школа журналістики "Дня" триватиме 

 

а) із 3 до 31.06. цього року; 

б) із 3 до 31.08 цього року; 

в) із 3 до 31.07. цього року. 
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ЛЕКСИКА. ГРАМАТИКА 

 

Мовні елементи. Частина 1 
 

Прочитайте текст і з’ясуйте, яке зі слів (а, б, в) пропущено в пунктах 21–30. 

Виберіть правильний варіант відповіді та відзначте його. 

 

Про свободу засобів масової інформації в Україні 

 

Організація IREX завершила роботу над п’ятнадцятим, …21…звітом, у якому 

оцінюється, наскільки засоби масової інформації виконують роль …22… гілки влади у 

двадцяти двох країнах світу. Експерти дивляться на ряд показників у …23… числі стан 

свободи слова в країні, професіоналізм преси, плюралізм думок, існування структур, які 

підтримують повноцінну роботу …24… ЗМІ та безпеку роботи журналістів. Україна в 

цьому році трохи піднялася у рейтингу, втім залишаються певні виклики, які не 

дозволяють назвати її країною з повністю стійкими та незалежними ЗМІ. 

Україна в цьому році зберегла статус кво, …25… 2.04 бала, що позиціонує її у третій з 

чотирьох категорій "Майже стійкі" – трохи вище…26…. Причому, найвищу оцінку 

"Повністю стійкі" не отримала жодна з країн, це швидше прагнення, а не реальність. 

Зазначається, що в Україні відбулося ряд позитивних …27… . 

Одне з найбільших досягнень – це збільшення …28… для вільних та незалежних ЗМІ, 

у тому сенсі, що держава відпустила контроль та відмовилася від цензури, до якої 

вдавалась у минулому. Україна прийняла важливий закон про роздержавлення мовлення. 

Це означає, що держава визнає, що повинна віддати контроль …29… пресою. Також у 

…30… році відбулась ліквідація державного органу, який займався цензурою. 

Позитивним є і той факт, що журналісти намагаються донести до громадян України саме 

ті новини та саме ту інформацію, які турбують українців. 

 

21. a) ювілейним; б) ювілейними; в) ювілейною. 

 

22. a) четверта; б) четвертої; в) четвертих. 

 

23. a) тим; б) тому; в) те. 

 

24. a) незалежного; б) незалежним; в) незалежних. 

 

25. a) отримавши; б) отримала; в) отримуючи. 

 

26. a) середину; б) середини; в) середині. 

 

27. a) зрушень; б) зрушення; в) зрушенні. 

 

28. a) простору; б) простора; в) простір. 

 

29. a) між; б) під; в) над. 

 

30. a) цим; б) цей; в) цьому. 
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Мовні елементи. Частина 2 
 

Прочитайте текст і з’ясуйте, яке зі слів пропущено в пунктах 31–40. Напишіть поруч з 

літерою (а–з) в дужках відповідну цифру з тексту. 

 

Дитяче інтернет-телебачення і радіо 

 

Громадське …31… інтернет-телебачення і радіо "ВЕСЕЛКА TV" – інноваційний 

проект, метою якого є …32… якісного вітчизняного дитячого телевізійного продукту. 

Одним з основних …33… його діяльності є …34… аудіовізуальних творів: телепрограм, 

радіопередач, фільмів (ігрових, документальних, повнометражних, короткометражних, 

анімаційних тощо), телесеріалів, кіножурналів, …35…, соціальних відеороликів, 

відеографії та інших робіт, виконаних дитячими студіями кіно, мультиплікації, 

телебачення і радіо. Проект діє під гаслом "Діти для дітей", тому що учасниками 

телевізійних програм є …36… діти різних вікових категорій, а кінцевий продукт 

зорієнтований також на дитячу глядацьку аудиторію як в Україні, так і за її межами. 

На теперішній час кількість переглядів на …37…каналі Громадського дитячого 

інтернет-телебачення і радіо "Веселка TV" на відеохостинзі YouTube становить більш  

3.600.000. З кожним днем ця цифра зростає, що свідчить про популярність цього проекту 

серед загалу глядачів, які є …38… мережі Інтернет. 

Тематика, жанри та зміст телепрограм різноманітні: освітні, розважальні, пізнавальні 

тощо. На сьогодні їх …39… дорівнює 500. Усі аудіовізуальні твори, відібрані редакцією, 

транслюються на …40…платформі інтернет-мовлення ОНЛАЙН TV 24 години на добу 

щодня згідно з ефірним часом. 

Велику увагу Громадське дитяче інтернет-телебачення і радіо "Веселка TV" приділяє 

також соціальним і благодійним проектам. 

 

a) репортажів   (   ) б) користувачами   (   ) 

    

в) офіційному (   ) г) трансляція   (   ) 

    

ґ) створення   (   ) д) напрямів  (   ) 

    

е) спеціалізованій  (   ) є) кількість  (   ) 

    

ж) тільки   (   ) з) дитяче  (   ) 
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ПИСЬМО 

 

Прочитайте рекламне оголошення. 

 

Телебачення м. Вінниці шукає головного редактора! 

 

Якщо Ви маєте досвід роботи з текстами і Вас надихає ідея розібратися у тому, 

що відбувається в місті, області та країні, то Вам до нас. 

Вимоги: знання журналістських стандартів, розуміння суспільних і політичних 

процесів у Вінниці, області та уміння писати журналістські публікації. 

Особисті якості для успішної роботи: активність та інтерес до суспільних 

процесів, уміння планувати, організовувати і контролювати роботу команди, 

досконале володіння українською. 

Обов’язки: Ви генеруєте ідеї для матеріалів, чітко плануєте роботу команди для 

ефективної роботи з контентом, пишете власні журналістські матеріали, 

контролюєте якість. 

 

Резюме надсилати за адресою: telebachennia-vin@ukr.net 

Довідки за телефоном: (095)139 04 42  

 

Напишіть резюме. 

Зверніть увагу на форму початку та закінчення листа. 

У листі Вам потрібно описати зазначені пункти. 

Продумайте, у якій послідовності це варто зробити. 

 

1. ПІБ (прізвище, ім’я, по батькові) та інші особисті дані. 

2. Запропонуйте свою кандидатуру на посаду, зацікавивши роботодавця. 

3. Вкажіть на рекомендаційні листи та особисті якості. 

4. Напишіть коротко про отриману освіту та досвід роботи в сфері журналістики. 

 

Лист повинен містити не менше 18 речень та 3 запитань. 
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ГОВОРІННЯ 

 

Говоріння. Діалогічне мовлення 
 

Тема 1. Ознайомтеся з такою думкою: 

 

"Незважаючи на те, що у світі вже давно існує Інтернет з усіма його 

сучасними можливостями, газета й надалі продовжує залишатися основним 

джерелом масової інформації серед населення. Але, звичайно, передусім серед 

літніх людей. Я, наприклад, щодня отримую свіжі газети, в яких знаходжу все, 

що мене цікавить: політичні та економічні новини, корисні поради, інтерв’ю з 

зірками, цікаві історії, розповіді про подорожі, та найважливіше – актуальні й 

цікаві події про Україну та світ". 

 

Розкажіть Вашому спiврозмовникові про міркування цієї людини. 

Потім нехай Ваш спiврозмовник обґрунтує свою точку зору. 

Висловіть Ваше особисте ставлення до цієї проблеми. 

Порозмовляйте на цю тему. 

У Вас є 5 хвилин на підготовку. 

Ваша бесіда має тривати до 10 хвилин. 
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Говоріння. Діалогічне мовлення 

 

Тема 2. Ознайомтеся з такою думкою: 

 

"Усю інформацію про найактуальніші події можна швидко і зручно отримати 

з радіо, телебачення та Інтернету. До того ж, зараз навіть у мобільному телефоні 

можна будь-коли дізнатися про останні новини. Молодь надає перевагу 

Інтернету, а телебачення, радіо та, особливо, газети вже давно перестали бути 

для них основним джерелом інформації. Скоро вони взагалі зникнуть. Кому 

вони потрібні? На мою думку, Інтернет – це набагато зручніше". 

 

Розкажіть Вашому спiврозмовникові про міркування цієї людини. 

Потім нехай Ваш спiврозмовник розповість про свою точку зору. 

Висловіть Ваше особисте ставлення до цієї проблеми. 

Порозмовляйте на цю тему. 

У Вас є 5 хвилин на підготовку. 

Ваша бесіда має тривати до 10 хвилин. 
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Говоріння. Монологічне мовлення 
 

1. Ситуація: 

 

Ви щойно закінчили університет, отримали диплом журналіста та плануєте незабаром 

знайти роботу за спеціальністю. Порадьтеся про це з Вашим старшим братом. 

 

Ви повинні вирішити: 

 

 де Ви хочете працювати? 

 

 яка галузь журналістики Вас найбільше цікавить? 

 

 як краще шукати місце роботи? 

 

 чи будете Ви стежити за оголошеннями в Інтернеті та газетах? 

 

 чи надішлете самі оголошення і куди? 

 

Підготуйте розповідь про Ваші ідеї. 

Намагайтеся їх обґрунтувати. 

У Вас є 5 хвилин на підготовку. 

Ваша розповідь має тривати до 10 хвилин. 

Будьте готові дати відповідь на додаткові запитання. 
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Говоріння. Монологічне мовлення 
 

2. Ситуація за малюнком: 

 

Розкажіть спочатку коротко, які особи, речі, ситуація зображені на малюнку, але не 

описуйте їх. 

Опишіть ситуацію чи тему, які пов’язані з особами чи речами, що зображені на 

малюнку. 

Порівняйте її з ситуацією чи проблемою у Вашій рідній країні чи в іншій країні світу. 

Висловіть Вашу точку зору на цю проблему. 

У Вас є 5 хвилин на підготовку. 

Ваша розповідь має тривати до 10 хвилин. 

Будьте готові дати відповідь на додаткові запитання. 
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ТЕКСТИ ДЛЯ АУДІЮВАННЯ 
 

 

 

1. РІЗНЕ ПРО УКРАЇНУ 
Частина 1. Оголошення 

 

А. За традицією в останню неділю травня у столиці України відзначають День міста. 

Києву виповнилося 1535 років! Серед запланованих заходів – фестиваль "Чотири дні 

танцю, музики і квітів", традиційний "Пробіг під каштанами" (забіги для спортсменів і 

любителів, старт для учасників на візках і дітей до 7 років), вернісажі на Андріївському 

узвозі, ярмарки та багато іншого. З програмою заходів можна ознайомитися на 

офіційному сайті міської адміністрації. Чекаємо на Вас! 

Б. До уваги жителів та гостей міста! Урочисті церемонії покладання квітів до 

пам’ятника Тарасові Шевченку та монумента Незалежності за традицією пройдуть в 

День Соборності України, 22 січня. У них візьмуть участь представники керівництва 

міста Запоріжжя та Запорізької області, громадськість. Покладання квітів відбудеться на 

головній алеї у Центральному парку о 10:00 годині. 

В. "Книжковий клуб Є" запрошує всіх зацікавлених на презентацію книги про 

Голодомор в Україні відомого американського історика та журналістки, лауреата 

Пулітцерівської премії, Енн Епплбом "Червоний голод. Війна Сталіна проти України" у 

перекладі українською Андрія Іщенка. Презентація відбудеться 25 травня о 19:00 годині 

у виставковому центрі "Український дім" за адресою Київ, Хрещатик 2. Вхід вільний. 

Довідки за телефоном: 8 (095) 37 68 554. 

Г. До уваги представників преси та телебачення! 10 січня о 10:00 годині в малій залі 

міськвиконкому Полтавської міської ради відбудеться розширене засідання правління 

регіонального відділення Ассоціації міст України з питання: "Місцеві бюджети: 

проблеми та перспективи". До участі у засіданні просимо всіх журналістів 

зареєструватися за такою адресою електронної пошти: assoziazija-mist@poltava.ua 

Ґ. З 20 по 31 травня місто Переяслав-Хмельницький відзначатиме Міжнародний день 

музеїв. Музейники підготували для мешканців та гостей міста особливу програму,  

яка розкриє невідому українську історію та цікаве про її видатних особистостей. У 

програмі – спеціалізовані тематичні екскурсії, мистецькі вечори, лекції, майстер-класи, 

огляди виставок та експозицій. Вікова категорія – необмежена. З програмою заходів Ви 

можете ознайомитися на офіційному сайті міста. 

 

Частина 2. Текст 

Негласні свідки історії: 7 найважливіших прапорів України 
 

Акції протесту, тріумфальні п’єдестали, найкрасивіші та найнебезпечніші місця у 

світі – де тільки не був український прапор. З Дня проголошення незалежності і донині, 

коли в країні тривають воєнні дії, саме жовто-блакитний прапор залишається одним  

із головних символів найвизначніших досягнень та перемог. Пропонуємо згадати  

7 прапорів з тих пам’ятних дат, які змінили хід становлення сучасної України. 

Незалежність. Відліком для історії сучасної України безперечно є 24 серпня  

1991 року – День проголошення незалежності України. Зранку того дня десятки тисяч 

людей перед парламентом скандували: "Прапор на Раду!" та "Незалежність!". З того часу 
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цей прапор став символом української державності та зберігається як національна 

реліквія в стінах музею Верховної Ради. 

Космос. Леонід Каденюк – перший і єдиний у незалежній Україні космонавт, який 

здійснив політ у космос. Сталося це у 1997 році на американському кораблі Columbia. З 

собою він взяв два прапори України та фотографії сім’ї. 

Євробачення. Вперше на сцені Євробачення український прапор тріумфально підняла 

Руслана у 2004 році. Повернувшись додому, співачка загорнулася у прапор і заявила: 

"Ми підкорили Європу щирістю. Україна – найкраща країна!". 

До наступної перемоги на конкурсі Євробачення ми йшли довгих 12 років. І ось у 

2016 році Джамала, тримаючи в руках жовто-блакитний прапор, сказала: "Я хочу 

побажати миру та любові всім вам. Справжнього миру та любові. Ласкаво просимо в 

Україну!". 

Соборність. Наприкінці 2000-х років до Дня соборності почали відроджувати 

традицію створення "живих ланцюгів", які символізують єдність українського народу. 

Однією із найяскравіших стала акція 2012 року, коли у Києві зібралися більше ніж  

1000 людей. Вони розгорнули прапор довжиною понад 30 метрів. 

Революція гідності. Під час першого силового розгону студентів бійці "Беркуту" 

зривали жовто-блакитні прапори і били людей кийками. Натомість сотні тисяч людей 

приїжджали до столиці зі своїми прапорами та боролися за виконання поставлених 

вимог. 

Війна. На війні український прапор набув особливого значення. Він став символом 

непоборності, оберегом і натхненням для військових. Саме тому у травні 2014 року 

нацгвардієць Мирослав Гай разом із товаришем Сергієм Шевчуком, вирішили 

встановити жовто-блакитний прапор на телевежі котра знаходиться на горі Карачун 

поблизу Слов’янська на висоті понад 100 метрів. Робили вони це без страховки, лише під 

прикриттям українських кулеметників. 

Спорт. XV літні Паралімпійські ігри в Ріо-де-Жанейро принесли Україні рекордну 

кількість медалей – 117. Серед змагання плавців виключно "синьо-жовтою" стала 

дистанція 200 метрів. Одразу три українці піднялися на п’єдестал. Завдяки їхнім 

успішним виступам підіймали три синьо-жовті прапори й лунав один гімн для всіх. 

 

 

2. МІСТА ТА СЕЛА 
Частина 1. Оголошення 

 

А. Цього року нашому рідному місту Ромни виповниться 1114 років. Вперше про 

нього згадав Володимир Мономах у своєму "Повчанні". У місті є унікальний пам’ятник, 

який встановили 1 квітня 2000 року під час фестивалю "Любителів сала" – це пам’ятник 

салу з написом: "Від щирих українців". Ласкаво запрошуємо всіх на День нашого міста, 

який відбудеться в останні вихідні червня! З програмою заходів можна ознайомитися на 

сайті Ромненської міськадміністрації. 

Б. Деканат геологічного факультету запрошує викладачів та студентів на екскурсію в 

село Актове Миколаївської області. Саме тут знаходиться всім відомий Актовський 

каньйон, який ще називають "Долиною диявола" або Малим Кримом. Каньйон займає 

площу понад 250 га. Гранітні скелі сягають подекуди 30–50 метрів заввишки. Запис на 

екскурсію в деканаті факультету. Довідки за телефоном (044) 227 – 14 – 45. 

В. До уваги мешканців Ставищинського району! Ситуація майже в кожному 

українському місті сьогодні складна: дороги погані, будівництво хаотичне, розуміння 

того, що потрібно зробити, а що, навпаки, заборонити – немає. Тільки разом ми можемо 

змінити ситуацію на краще! Запрошуємо всіх на зустріч з головами сільських рад району, 
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яка відбудеться 2 березня о 14:00 годині в Будинку культури за адресою Ставище, вул. 

Центральна 3. Реєстрація до участі за телефоном: 8 (067) 27 38 352. 

Г. Не пропустіть! Фестиваль народної творчості у селі Іза Закарпатської області у 

суботу, 28 липня! Чому саме Іза, запитаєте ви?! Тут живуть майстри плетіння з лози! 

Будь-що вони здатні відтворити із цього матеріалу. Це надзвичайно красиві творіння, які 

можуть прослужити своєму власнику багато років. Також тут варять неймовірно смачний 

сир у місцевій сироварні "Бараново". Якщо вам замало сиру та плетіння – відвідайте 

ферми, де тримають оленів та страусів! Довідки за телефоном 8 (095) 31 22 553. 

Ґ. До відома гостей та жителів України! У Києві у Національному комплексі 

"Експоцентр Україна" відкривається ІХ Міжнародна Агропромислова виставка-продаж 

"Агро-Україна". Це найбільша виставка в країні, де представлені найсучасніші одиниці 

агропромислового комплексу. Ви хочете придбати нову техніку чи отримати 

консультацію? Завітайте до нас! Виставка триватиме з 5 до 8 травня щодня з 10:00 до 

20:00 години. 

 

Частина 2. Текст 

210 років тому на Хрещатику звели перший будинок 
 

Виставка "Красень Хрещатик вітає Вас" відкрилася у столичному клубі "Колекціонер" 

на Андріївському узвозі 2 б. Київські колекціонери надали старі фотографії, листівки, 

рекламні плакати із зображенням головної вулиці столиці. Експозицію відкрили до її 210-

річчя. Історію Хрещатика ведуть із 1798-го. Тоді на вулиці збудували перший будинок – 

двоповерховий мурований палац поміщика Онуфрія Головинського. Нині на його місці 

стоїть Головпоштамт. 

Назва вулиці пішла від Хрещатої долини – так у ХІХ ст. називали ці місця, бо їх 

перехрещували яри. Офіційно назву Хрещатик міська влада затвердила 1869-го, хоча 

вживати її стали на кілька десятиліть раніше. Активно забудовувати її почали в 1830-х. 

Споруджували здебільшого триповерхові будинки, де розміщувалися найсолідніші 

крамниці, ресторани, банки. "На Хрещатику подорожній не знайде будівель, які 

заслуговують на звання пам’ятників архітектури. У кращому випадку, розчарований гість 

змушений буде милуватися гарненькими киянками та нав’язливими вивісками, що ними 

обліплені будинки", – писала в середині ХІХ ст. місцева преса. 

1807-го на Європейській площі спорудили міський театр на 470 глядачів, де 

виступали російські, українські, французькі трупи. Сцена закривалася завісою із 

зображенням античного героя на колісниці. Над сценою висів купідон, який тримав сувій 

із написом: "Сміх очищує". 

Але вже в середині ХІХ ст. театр знесли, а на його місці відкрили триповерховий 

готель "Європейський". У ньому зупинялися Тарас Шевченко та Петро Чайковський. 

Кращі номери коштували по 25 крб. Готель надавав гостям омнібус, екіпаж для поїздок 

містом, окремий кабінет у ресторані. 

На Хрещатику була алея ювелірних магазинів. Найпрестижнішим вважався салон 

купця Першої гільдії Йосипа Машрака. Там можна було придбати дивовижні речі з 

коштовних металів. Приміром, ланцюжок для годинника у формі людського скелета. 

А неподалік розташовувалася фірма "Саламандра", яка випускала найміцніші каси та 

сейфи. У червні 1900-го на Софійській площі ця фірма провела експеримент: на 

високому цегляному постаменті встановили касу вагою 425 кг з товщиною стінок 10 см. 

Її обклали дубовими дровами, облили гасом і підпалили. Каса залишилася 

неушкодженою. Коли її відкрили, то знайшли всередині термометр, який тріснув, 

годинник, що працював, та неушкоджені температурою і вогнем гроші. 
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3. ДЕРЖАВА Й СУСПІЛЬСТВО 
Частина 1. Оголошення 

 

А. До уваги мешканців Вінниці! Завершено створення єдиного онлайн-центру для 

звернень громадян міста та області. Щоб не створювати черг з людей, які приходять 

поділитися своїми проблемами та сподіваються на їх швидке вирішення, кожний з Вас 

зможе з понеділка, 17 листопада зареєструвати свою проблему в електронній формі на 

сайті центру та направити її до потрібного відомства для вирішення. 

Б. Стіна "Before I Die". Все почалося з китайської дівчини Кенді Чанг, яка встановила 

у своєму місті чорну стіну з трафаретними надписами "Before I Die, I want to…". 

Перехожим пропонували дописати власні мрії та бажання, які вони хочуть здійснити за 

життя. Ідея стала настільки популярною, що швидко поширилася світом. Чому б і нам не 

дізнатись, про що мріють жителі нашого міста? Долучайтеся до ініціативи волонтерської 

групи "Стіна "Before I Die" у моєму місті"!  

В. УРБОФОРУМ "Малі міста України – у пошуках моделі успіху" – це захід в рамках 

міжнародної програми зі здійснення реформи децентралізації влади. Цільова аудиторія – 

студенти, науковці, представники місцевого самоврядування, управлінці, активісти. 

Реєстрація до 10:00 год. ранку 15 травня на сайті Форуму. У зв’язку із обмеженою 

кількістю місць, буде проведено відбір учасників відповідно до мотиваційних листів. 

Компенсації за проїзд, проживання та харчування не передбачено. 

Г. Адвокат Шевченко Світлана Вікторівна пропонує нотаріальні послуги для 

юридичних та фізичних осіб, зокрема юридичні консультації з кримінальних і цивільних 

справ; оформлення позовних заяв, претензій, договорів, інших документів; вирішення 

питань щодо нерухомості; адвокатський супровід при ДТП; захист в районних, 

апеляційних і касаційних судах. Перша консультація – безкоштовно. Тел.: 8(095)4269417. 

Ґ. Українська громадська організація "Навчальний центр "Ініціатива" продовжує до  

1 грудня цього року прийом заявок до участі у міжнародних програмах спільного 

навчання представників влади, громад та бізнесу для вирішення широкого кола 

суспільних проблем місцевого рівня. Додаткова інформація про програми на офіційному 

сайті навчального центру та за телефоном: 8 (093) 35 78 221. 

 

Частина 2. Текст 

Програма "Лідери місцевих змін". Корисні проекти для громади 
 

У неділю, 11-го червня, о 15:00 годині у приміщенні Торговельного центру "Олімп" за 

адресою вул. Чорновола, 12, відбудеться закриття першої в Полтаві навчальної програми 

підтримки громадських проектів та ініціатив "Лідери місцевих змін". 

Під час навчання активісти опанували проектний менеджмент, кризові комунікації та 

методи співпраці з місцевими ЗМІ, дізналися про інструменти успішного залучення 

коштів, що таке управління змінами, як знайти спільну мову в різношерстній команді, 

методологію моніторингу бюджетних коштів цільових програм. 

Серед проектiв, які вже зараз реалізують учасники програми, варті уваги, зокрема, 

такі: 

"Англійська для публічного сектору". Проект розрахований на активну молоду 

аудиторію полтавчан віком від 18 до 28 років, які працюють у органах місцевого 

самоврядування, виконавчих комітетах або є держслужбовцями. 

"ЧистоМісто". Це еко-проект, який створений з метою виховання у школярів 

екологічної культури та популяризації ідеї чистого довкілля. 
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"Карта доступних дитячих майданчиків". Проект має на меті створити 

інформаційний ресурс, де будуть позначені усі дитячі майданчики міста Полтава, їхній 

стан та фінансова спроможність. 

"П’ять "золотих" хвилин порятунку життя". Активісти ГО "Вартові життя" 

проведуть серію публічних заходів, тренінгів та майстер-класів для усіх вікових 

категорій людей, що проживають у сільській місцевості, які охоче навчать громаду 

правильно і, головне вчасно, надавати першу невідкладну медичну допомогу. 

На закриття Школи завітає наша VIP-гостя, доктор політичних наук, професор КПІ, 

авторка 2-х книг з пропаганди і психології впливу Лідія Смола. Експертка розповість 

учасникам та гостям програми приховані аспекти протидії маніпуляціям та усе про 

інформаційну гігієну. 

У закритті програми підтримки громадських проектів та ініціатив "Лідери місцевих 

змін" візьмуть участь твкож Альона Кудько – менеджер програми, та Марина Хредченко – 

коуч програми. 

Організатори щиро запрошують до участі у заході представників ЗМІ та всіх, хто 

цікавиться програмою "Лідери місцевих змін"! 

 

 

4. НАШЕ ЩОДЕННЯ 
Частина 1. Оголошення 

 

А. До уваги киян та гостей столиці! Протягом червня кінотеатр Київ представляє 

спецпроект "Кіно на десерт". Фільми демонструються мовою оригіналу з українськими 

субтитрами. У рамках фестивалю будуть показані французька мелодрама "Давай 

поцілуємося", американська мелодрама "Наречений напрокат" і американська комедійна 

мелодрама "Пристрасті Дон Жуана". Квитки можна придбати в касі кінотеатру щодня з 

10:00 до 18:00 год. 

Б. Українська бібліотечна асоціація повідомляє, що у 100 бібліотеках України 

відкрили Пункти європейської інформації. Це інформаційні центри, де громадяни 

отримують доступ до інформаційних ресурсів з питань європейської інтеграції, 

діяльність керівних інституцій ЄС, відносини між Україною та ЄС тощо. Крім того, у Рік 

англійської мови в Україні найбільше користувачів зацікавлені вивчати іноземні мови в 

бібліотеках. Пункти європейської інформації надають бажаючим можливість вивчення 

англійської мови. 

В. Чарлі шукає домівку! Спокійний та розумний кіт-філософ. Добре почувається на 

руках, але боїться метушні, бо звик до тиші. Йому 1,5 роки. Готовий до переїзду. Важить 

цей муркотик 4,5 кг! Для справжніх поціновувачів котячої краси він має унікальні чорні 

подушечки на лапках. Прекрасний представник чорно-білих класиків. Куратор Карина. 

Тел. 0 (67) 962 42 14 Київ 

Г. Вам потрібне швидке і комфортне таксі, яке гарантовано доставить Вас у необхідне 

місце за оптимальною ціною? Вам потрібно перевезти вантаж? Ви не знаєте, куди 

звернутись за якісною транспортною послугою? У Вінниці відповідь на це запитання 

знають всі – звертатися треба у диспетчерську службу таксі "Лідер" за тел. 253 18. 

Дякуємо за Ваш вибір і завжди раді бачити Вас нашим клієнтом!  

Ґ. До відома пасажирів метрополітену! Бюро знахідок забутих або загублених 

пасажирами у вагонах та на станціях Київського метрополітену речей, розташоване на 

станції метро "Нивки". Режим роботи щоденно з 08:00 до 17:00, у п`ятницю – з 08:00 до 

15:45 (обідня перерва з 12:00 до 12:45), крім вихідних та святкових днів. Телефон для 

довідок – (044) 238-43-13. 
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Частина 2. Текст 

7 екологічних порад на кожен день 
 

Учені б’ють на сполох: щороку довкілля все більше забруднюється. Ми можемо 

почати з себе і зробити маленький крок до покращення стану навколишнього 

середовища: 

Економимо воду та електроенергію на її кип’ятіння. Якщо хочемо заварити одну 

чашку чаю чи кави і набираємо для цього половину, а то й цілий чайник води, то 

отримаємо натомість подвійну втрату – час, протягом якого нагріватиметься зайва вода, 

й електроенергія (читай: гроші), котра потрібна для нагрівання великої кількості води. 

Під час приготування їжі також використовуйте стільки води, скільки насправді 

потрібно. 

Максимально використовуйте ресурси природного світла. Краще підсунути робочий 

стіл ближче до вікна, аніж вмикати на цілий день лампу. Якщо це неможливо, то 

надавайте перевагу місцевому освітленню. Це не тільки економно, а й комфортно. А ще 

вмикайте освітлення лише там, де є люди і де це справді необхідно. Виробіть у собі 

"принцип холодильника": вмикайте світло, коли відчиняєте двері і вимикайте його, коли 

зачиняєте їх. 

Вчені підрахували, що якщо з крана капає 10 крапель води за хвилину, то за місяць з 

нього намарно витікає 170 літрів води, а в рік – понад 2000 літрів. Не ігноруйте такі, 

здавалося б, дрібні поломки. Вчасно полагоджений кран може покращити екологічний 

стан всієї планети. 

Якщо протягом тижня Ви всього двічі купуєте в супермаркеті чи на ринку 

одноразовий поліетиленовий пакет для продуктів, то щороку Ви приносите додому  

100 таких пакетів, більшість з яких викидаєте на сміття з побутовими відходами. 

Кожного року в світі на смітник потрапляє мільярд (!) пластикових пакетів, що не 

розкладаються. Придбайте одну екологічну торбину для своїх покупок, і Ви покращите 

цю сумну статистику. І не користуйтеся одноразовим пластиковим посудом та не 

купуйте одноразових пластмасових речей. Вони також не розкладаються. 

Виробіть для себе правило: будь-яке обладнання має бути ввімкнутим тоді, коли на 

ньому працюють. Немає потреби одразу, як тільки приходите на робоче місце, вмикати 

комп’ютер, принтер, сканер, ксерокс чи ще щось. Техніка в режимі очікування також 

споживає електроенергію. Тому вмикайте її лише тоді, коли вона справді потрібна. 

Обирайте найбільш екологічний транспорт. Не потрібно великих знань з математики, 

щоб порахувати, що автобус, трамвай чи тролейбус, який перевозить 30 людей, 

витратить менше пального, ніж 30 окремих автомобілів для кожного з цих людей. Тому 

на щодень краще надавати перевагу саме громадському транспорту. Але є ще дещо 

краще за нього – велосипеди. Вони не тільки не потребують палива, а й покращать Ваш 

фізичний стан. 

Хоча не варто забувати про ще один "транспортний" засіб – Ваші власні ноги. Не 

лінуйтеся ходити пішки, якщо потрібно подолати порівняно невелику відстань. На вулиці 

весна, незабаром зацвітуть дерева, і піші прогулянки перетворяться на справжнє джерело 

радості та натхнення. 
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5. ЛЮДИНА, ШЛЮБ, РОДИНА 
Частина 1. Оголошення 

 

А. Увага! Відкрився новий бенкетний зал в центрі міста Дрогобича на 140 місць. 

Запрошуємо відсвяткувати у нас Ваше весілля, день народження, корпоратив! Додатково 

пропонуємо оформлення залу під будь-яку Вашу урочисту подію. Якісне обслуговування, 

смачну різноманітну кухню та затишок гарантуємо! Контактна особа: Алла, тел.: 

8(095)4669417. Чекаємо на Вас! 

Б. Приватний дитячий садок "Казка" оголошує з 1-го серпня набір дітей у різні вікові 

групи. Для Вашої дитини пропонуємо: здорове харчування, комплексні заняття, ритміка, 

музика, співи; з трирічного віку навчаємо читати іноземні мови, вивчаємо логіку і, 

математику; індивідуальний підхід до кожної дитини, спостереження психолога, 

всебічний розвиток, оздоровчі процедури. Довідки щодня з 8.00 до 19.00 год. за 

телефоном 8 (095) 083 54 35. 

В. До уваги львів’ян! На веб-порталі "Державна реєстрація актів цивільного стану" 

кожен охочий може подати заяву про державну реєстрацію шлюбу. Спочатку потрібно 

пройти первинну реєстрацію. Відтак на електронну адресу користувача веб-порталу 

надійде пароль для входу в особистий кабінет. Тепер сміливо можна подавати заяву про 

державну реєстрацію шлюбу. Це просто, швидко і доступно. 

Г. Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву України надає 

пільгові кредити молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам з неповнолітніми 

дітьми на будівництво (реконструкцію) житла терміном повернення до 30 років. З 

детальною інформацією про умови кредиту можна ознайомитися на офіційному порталі 

Фонду. 

Ґ. У Вас виникли проблеми у родині? Вас вже давно непокоять непорозуміння з 

Вашими дітьми вдома? Ми з радістю допоможемо вам! Вже сьогодні Ви можете 

отримати кваліфіковану консультацію дитячого або сімейного психолога у зручний для 

Вас час у центрі "Злагода" за адресою м. Вишневе, вул. Озерна, 28, офіс 3. Телефон для 

довідок та запису на консультацію 8(067) 46 79 413. 

 

Частина 2. Текст 

У дітей немає обов’язків, тільки права 
 

Конвенцію ООН з прав дитини прийняли у 20 листопада 1989 року. Більше 20 років 

тому її ратифікувала Україна. 

Країна, яка ратифікує конвенцію, бере на себе обов’язки із захисту цих прав: повинна 

моніторити дотримання прав дітей та всіляко сприяти у випадках, якщо були зафіксовані 

факти порушення прав дитини. У Конвенції – 54 статті. Там чітко прописані базові права: 

на життя, безпеку, освіту, медицину, право на сім’ю. Вони зроблені за аналогією з 

правами людини. Єдина відмінність: у дітей немає обов’язків, тільки права. Вони 

ґрунтуються на недискримінації, повазі до прав дитини, її розвитку та дотримання 

найкращих інтересів дітей. 

Найчастіше права дітей порушують саме їхні батьки. 

У звичайних сім’ях є багато проблем. Основна – ігнорування потреб дитини. Дитині 

важливо, щоб з нею говорили батьки, чесно і делікатно розповідали про якісь проблеми в 

сім’ї. Тут же – зневага дитиною. Наприклад, дитина не хоче займатися гімнастикою, а 

батьки наполегливо вимагають, оскільки в дитинстві вони про гімнастику мріяли, але не 

було можливості, це – теж порушення прав дитини. 
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Якщо брати суспільство в цілому, то дуже маленький відсоток батьків знають про те, 

що у дітей є права і що батьки зобов’язані їх поважати. 

Дуже часто ми також стикаємося з тим, що фахівці, які повинні поважати права дітей – 

лікарі, вчителі – дивуються: "Які права?". Нещодавно був випадок, коли вчителька 

попросила у хлопчика ножиці, щоб обрізати дівчинці волосся – зачіска їй не сподобалася. 

Ніхто не має права так робити. Це можна інтерпретувати як насильство. 

Приниження дитини перед іншими дітьми або віч-на-віч – теж форми насильства. 

Діти повинні знати свої права і чому це важливо. Те, що міститься Конвенції, мають 

розповідати дітям ще у дитячому садку, щоб уникнути проблем з насильством і 

маніпуляцій, під які часто потрапляють діти. 

Дитина не завжди правильно може трактувати, що відбувається. Наприклад, тато 

довго бив маму… Тоді дитина може сприймати насильство або дуже загострено, або як 

норму, тому що іншої моделі вона не знає. 

Дитина не завжди знає про свої права, але дорослі повинні їх знати і інформувати 

дітей, куди вони можуть звертатися у випадку ризику чи порушення своїх прав. Є 

педіатри, вчителі, дільничні, є вже шкільні офіцери… Коли кожен з них буде виконувати 

свою роботу, це буде профілактикою порушення прав дітей. Адже не секрет, що 

найчастіше права дітей порушують саме їхні батьки. 

 

 

6. НАША ОСЕЛЯ 
Частина 1. Оголошення 

 

А. Якісний ремонт квартир, будинків, офісів. Чому саме з нами вигідно працювати? 

Нас рекомендують 99 % клієнтів. Ми успішні. Більше 15 років досвіду роботи. 

Безкоштовні консультації та кошторис. Короткі терміни виконання. Що ми пропонуємо? 

Косметичний ремонт, капітальний ремонт, євроремонт. Телефонуйте 8(050) 15 53 490. 

Чекаємо на Вас! 

Б. До уваги жителів міста та області! Приватна компанія "Житло для Вас " пропонує 

будівництво на Вашій земельній ділянці будинку "під ключ" площею від 70 м
2
 з 

екологічно чистих матеріалів; термін будівництва – 3–4 місяці. Якщо у Вас немає 

земельної ділянки, компанія допоможе знайти для Вас ділянку на території 

Житомирської області. Якість та надійність гарантуємо! 

В. Молода родина з малою дитиною зніме 1–2-кімнатну квартиру з автономним 

опаленням (бойлером, колонкою) на тривалий термін біля станції метро. Можна без 

меблів та без побутової техніки, але з нормальним жилим ремонтом, охайними кухнею й 

санвузлом та гарячою водою цілодобово. Розгланемо інші варіанти. Оплату гарантуємо! 

Дзвонити щодня з 8:00 до 21:00 год. за тел. (0975) 35 27 213. 

Г. № 1 в Україні! 15 років на українському ринку! Партнерські відносини з 

провідними виробниками меблів! Високоякісна продукція за конкурентними цінами! 

Короткі терміни виконання замовлень! Фірма "МебліТоп" спеціалізується на оптовій і 

роздрібній торгівлі меблів для дому, офісу та готелів. Не чекайте, замовляйте в нашому 

Інтернет-магазині! Доставка за рахунок фірми в будь-який куточок України. 

Ґ. Представництво Кий-Банку в м. Біла Церква Київської області пропонує за 

доступними цінами великий вибір нерухомості та можливість оформлення кредиту на 

вигідних умовах: початковий внесок – від 25 %; максимальний термін – 20 років; ставка 

за кредитом – від 17,9 % річних; жодних прихованих комісій і платежів. Детальна 

інформація на офіційному сайті банку. Довідки за телефоном (050)12 39 876 
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Частина 2. Текст 

Переїхати жити в будинок за містом 
 

У західноєвропейських країнах давно зрозуміли, що приватний будинок значно 

комфортніший за квартиру. Наскільки складно і дорого обзавестися будинком в Україні? 

Найпростіший спосіб – купити готовий дім. Так можна зекономити час: не потрібно 

думати, як і де придбати ділянку, хто розробить проект і побудує дім. Однак за цей 

комфорт доведеться заплатити більше. Доступніший, але технічно складніший варіант – 

придбати ділянку, самостійно розробити проект оселі й шукати підрядників для його 

будівництва. 

Життя у приватному будинку має чимало переваг порівняно з багатоквартирним 

будинком: незалежність від сусідів, можливість самостійно моделювати свій життєвий 

простір, відносна незалежність від комунальних компаній. Також приватний будинок 

можна добудувати, розширивши житлову площу. Дім завжди буде просторішим, ніж 

квартира в аналогічному ціновому сегменті. До того ж, приватні оселі зазвичай 

будуються ближче до природи. 

Проте нові власники заміських будинків часто стикаються з інфраструктурними 

проблемами. Передусім – з бездоріжжям та заторами, відсутністю супермаркетів, шкіл, 

лікарень, кафе та ресторанів. За всім цим доводиться їздити у місто. Наприклад, 

мешканці селища Чабани поблизу Києва давно вимагають побудувати школу, але чують 

лише обіцянки. За підключення комунікацій також потрібно платити. Крім того, будинок 

частіше потребує ремонту і він дорожчий, ніж ремонт у квартирі. 

Стосовно ситуації на ринку землі, ціна на неї за сотку за останні десять років впала, 

тому експерти радять купувати землю. Це не найбільш ліквідний актив, але його вартість 

буде зростати. Через кілька років землю можна буде продати, не втративши кошти, і 

навіть заробити на цьому. Вигідно купувати земельну ділянку і для поліпшення 

житлових умов. 

При виборі ділянки потрібно порівнювати площу за земельним актом та її вартість. 

Продавці часто маніпулюють цифрами. Важливо також перевірити наявність поблизу 

промислових та інших об’єктів, що забруднюють навколишнє середовище, під’їзних 

шляхів, можливість підключення електрики та газу. Щоб не натрапити на шахраїв, краще 

користуватися послугами компаній з продажу нерухомості, які можуть надати 

юридичний та нотаріальний супровід. Ділянка на момент придбання мусить бути 

приватизована. Право власності повинен засвідчувати державний акт. 

Отже, переїхати у приватний будинок дешевше буде поетапно: спочатку придбавши 

ділянку, а потім поступово будуючи дім. Ціни на землю, як і на всю нерухомість, зараз 

привабливі, тому інвестувати у цей сегмент доволі вигідно. 

 

 

7. ОСВІТА 
Частина 1. Оголошення 

 

А. Мрієте навчатись у сучасному українському виші з європейським рівнем освіти, та 

не знаєте, який навчальний заклад обрати? Тоді пропонуємо вам 27 травня скористатися 

унікальною можливістю і відвідати День відкритих дверей в найбільшому недержавному 

ВНЗ України, щоб переконатися, що саме цей вищий навчальний заклад стане початком 

шляху до Вашого успішного майбутнього! Телефон приймальної комісії: (044) 490-95-05. 

Б. Чорноморський національний університет імені Петра Могили має недовгу, але 

незвичайну історію. Йому двадцять років і заснований він був як філія "Києво-
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Могилянської академії" – одного із найдавніших і найшанованіших вишів України. Зараз 

ЧНУ – "Південний Гарвард України". Запрошуємо всіх бажаючих до участі в 

міжнародній літній школі "Єврейські історії Півдня України", яку наш університет 

проводить з 3–16 липня. Програма заходів школи – на сайті університету. 

В. "Формула майбутнього" є спільним проектом "Української правди. Життя" та 

науково-популярної конференції Brain&Ukraine. Це cерія історій зі спікерами 

конференції – українськими науковцями, популяризаторами науки, представниками 

освіти, державного сектору та бізнесу для комфортного розвитку наукоємних проектів. 

Вас зацікавила ця ідея? Присилайте заявку на участь в ньому за наступним посиланням. 

Г. До уваги вчителів, школярів та батьків! Навчальні заняття в 1–10-х класах у 

нинішньому навчальному році завершаться 26 травня, в 11 класах – 18 травня. Дати 

визначені листом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1/9-950. 

Традиційне шкільне свято "Останнього дзвоника" пройде у всіх загальноосвітніх 

навчальних закладах України після завершення навчальних занять 27 травня. 

Ґ. Навчання у нас дає можливість отримати знання й диплом, який буде першим кроком 

на шляху до Вашої успішної кар’єри! Магістратура зі спеціальності "Менеджмент" в 

нашому університеті пропонує інтенсивну практичну підготовку; бізнес-англійську; 

стажування у відомих компаніях; роботу над проектами; інтерактивне навчання; лекції та 

майстер-класи від бізнесменів, топ-менеджерів і зарубіжних партнерів; участь в 

міжнародних проектах і програмах. Довідки за телефоном 8(097) 68 39 678. 

 

Частина 2. Текст 

Хочеш змінити світ – надихай дітей 
 

У залі напівколом сидять люди – молоді та літні, світло- та темношкірі, у хіджабі чи з 

африканськими косичками. У наступній залі їх ще більше, і ще більше надворі. Разом – 

600. Вони прилетіли в Україну за власний кошт із 140 країн. Вони тут для того, щоб 

стати волонтерами у пришкільних мовних таборах GoCamp та навчити понад 60 тисяч 

українських дітей комунікувати іноземною мовою. 

Хто ці люди і чого вони очікують від GoCamp та нашої країни? 

Торік GoCamp, заснований громадською організацією GoGlobal, був значно скромнішим. 

Школи обережно поставились до нового формату мовних таборів – серед сміливих 

опинилось лише 127 із них. Та ситуація кардинально змінилася – цьогоріч у таборі 

беруть участь 600 навчальних закладів. 

Коли організатори побачили такий попит, то навіть трохи злякалися – де ж узяти 

стільки іноземців? Заручившись підтримкою посольств, GoGlobal стукали у двері всіх 

міжнародних волонтерських спільнот, звертались за допомогою до діаспор. Щоб 

привернути увагу до GoCamp, організатори запросили стати волонтерами міжнародних 

послів. Тож цьогоріч разом з іншими іноземцями до українських шкіл приїхали посли 

Канади, США, Британії, Індії, Бельгії, Австралії та Іспанії. 

Стати волонтером було нескладно – слід заповнити декілька документів, бути 

здоровим, не мати судимостей та пройти невеличке скайп-інтерв’ю. Попередній досвід не 

мав значення, тільки знай мову – англійську, французьку чи німецьку. Цьогоріч 

організатори зрозуміли, що не варто зациклюватися лише на англійській – діти, які 

вивчають інші іноземні мови, також потребують практики. 

Волонтерів чекають по всій Україні, перш за все – у містечках та селах. Тамтешні школярі 

не завжди мають можливість поспілкуватися з іноземцями, хоча їм дуже хочеться. 

Заповнюючи аплікаційну анкету, волонтери могли зазначити, в якому населеному 

пункті вони бажають працювати. Організатори приємно здивовані, що половина 

волонтерів обрали сільську місцевість. 60 іноземців казали, що хотіли б вирушити на 

https://www.facebook.com/brainukraine/
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Схід України. Вони поїдуть у Маріуполь, Краматорськ, Слов’янськ та Первомайськ – 

туди, де порівняно безпечно. Разом із тим для школярів із прифронтової зони Донецької 

та Луганської областей організують, вже другий рік поспіль, GoCamp East – окремий 

виїзний табір у Київській області. 

Де і в якій школі працюватимуть волонтери дізналися за 2 місяці до приїзду в 

Україну. Вони мали змогу заздалегідь познайомитися з вчителями та в Skype-режимі 

разом розробити план активностей на час літнього табору. 
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8. РОБОТА 
Частина 1. Оголошення 

 

А. Ви шукаєте престижну роботу? Тоді завітайте на інтернет-сторінку нашого 

книжкового магазину, щоб придбати новинку "Як знайти роботу. Запитання та відповіді". 

Книга охоплює всі теми: особисті якості, освіта, досвід, заробітна плата, кар’єрні амбіції, 

причини зміни роботи і багато інших. А крім того – рекомендації щодо одягу, стилю 

поведінки і маленькі психологічні хитрощі, які допоможуть вам в процесі пошуку роботи! 

Б. Працювати з нами – це працювати з клієнтами та йти в ногу з розвитком 

інноваційних технологій! Основні обов’язки: встановлення контактів та обслуговування 

клієнтів сегменту середнього класу та бізнес клієнтів; координація всіх видів банківських 

послуг; консультація клієнтів з використання автоматизованих зон обслуговування. 

Оберіть надійне майбутнє вже зараз! Більше інформації на веб-сторінці Е-Credit-Bank 

Україна. 

В. Приватне підприємство "Кийбудтех" запрошує на постійну роботу досвідчених 

будівельників, каменярів, малярів, сантехніків, монтажників та різноробочих. Ми 

пропонуємо: офіційне працевлаштування, гідну і стабільну заробітну плату, дружній 

колектив, повну або часткову зайнятість, за необхідності – тимчасове проживання в 

гуртожитку підприємства. Телефон для довідок: (044) 590-35-07. 

Г. З метою визначення стратегії і тактики працевлаштування в умовах сучасного 

ринку праці Полтавський міський центр зайнятості запрошує 30 червня всіх зацікавлених 

до участі в семінарі "Техніка пошуку роботи". До Вашої уваги такі теми: структура ринку 

праці та процеси, що відбуваються в ньому; самопрезентація на ринку праці; стратегії 

пошуку роботи; перспективи співробітництва з рекрутинговими агентствами та ін. 

Участь у семінарі безкоштовна. Реєстрація за посиланням на сайті центру. 

Ґ. Пропонуємо роботу в Запоріжжі: Кур’єр з власним автомобілем. Повна зайнятість. 

Вимоги до кандидата: пунктуальність, відповідальність, охайність, гарне знання міста. 

Умови праці: позмінний графік з 11:00 до 23:00 год., один вихідний на тиждень. 

Обов’язки: швидка доставка замовлень у місті. Довідки за телефоном 8(095) 78 39 678. 

Контактна особа: Сергій. 

 

Частина 2. Текст 

Як знайти роботу після 40 років 
 

Пошук роботи  подекуди дуже непростий процес, особливо, якщо вам за 40 років і у Вас 

немає досвіду. Але все можливо, якщо докласти максимум зусиль і рухатися в правильному 

напрямку. Куди можна піти працювати? Для початку визначте галузь, в якій Ви хочете 

працювати і куди вам буде найлегше пробитися. Тут можуть бути наступні варіанти. 

1. Хобі як бізнес. Сьогодні в ціні ручна робота, і все, що зроблено руками, у Вас 

розхапають, як гарячі пиріжки (при правильній презентації товару). Чим Ви захоплюєтеся? 

Може, торти печете, шиєте одяг або вирощуєте сортові фіалки? Просувайте готові вироби в 

інтернеті, беріть участь в міських ярмарках, проводьте майстер-класи, рекламуйте свій 

товар. Пам’ятайте, трохи зусиль – і захоплення може стати Вашою професією. 

2. Підприємництво. Якщо у Вас є комерційна жилка, спробуйте відкрити свою 

справу. Починайте з малого, наприклад, з торгівлі господарчими товарами, свіжою 

зеленню, овочами, фруктами, які Ви вирощуєте на дачі, тощо. Фінансові вкладення тут 

невеликі, зате перспективи непогані. 

3. Робота в інтернеті. Рерайт, авторські права, опис товарів і відгуки на фільми зараз 

дуже затребувані на ринку виробництва контенту. Якщо у Вас високий рівень 



Українська мова як іноземна: Підготовка до тесту. 

Тренувальні завдання. Середній рівень 

 

297 

грамотності, Ви вмієте скласти слова в зв’язані речення, оперативно пишете, то зможете 

знайти своє місце в цій ніші. Де шукати замовлення? Зареєструйтеся на біржах 

копірайтингу, спеціалізованих форумах. Огляньте сайти різних компаній, оцініть якість 

написаних там текстів. Якщо якість не дуже – пропонуйте свої послуги. 

4. Робота з дітьми. Це зайнятість для активних жінок, які вже виростили своїх дітей, 

люблять і вміють ладнати з малечею. Безумовно, без відповідного досвіду своє чадо вам 

навряд чи хто довірить, але можна спробувати стати нянею для дітей сусідів, друзів або 

знайомих. Так Ви отримаєте необхідні вміння та, найголовніше, рекомендації. 

5. Продажі. Сфера, через яку найлегше увійти до будь-якої організацію. Деякі 

компанії навмисно шукають менеджерів з продажу без досвіду роботи, оскільки легше 

навчити людину з нуля, ніж переучувати. Якщо ж в процесі Ви зрозумієте, що продажі – 

не ваше, можете спробувати себе на іншій позиції в цій же компанії. 

6. Інша робота за наймом. Її ніхто не відміняв, і у Вас є шанс працевлаштуватися на 

завод, до пекарні, кондитерського цеху, де завжди потрібні кадри. Але тут виникає 

тонкий момент – в 40 років без досвіду роботи дуже складно конкурувати з молодшими 

претендентами на посаду. Тому тут у Вас повинні бути незаперечні переваги, які 

допоможуть зайняти місце на ринку праці, і рекрутер віддасть перевагу вам. 

Як ще собі допомогти? Щоб знайти роботу в 40, вам доведеться взятися за навчання і 

вдосконалювати себе.  

7. Отримуйте нові знання. Ніколи не пізно вчитися. Чи обновіть знання. Якщо у Вас 

певний багаж знань вже є, але Ви давно ним не користувалися, актуалізуйте увесь свій 

досвід за фахом. Будьте гнучкими. Не поспішайте відмовлятися від роботи, якщо Вас не 

влаштовує рівень зарплати або інші умови, підіть назустріч наймачу. Адже зараз краще 

прийняти пропозицію, а в майбутньому показати, що Ви хороший працівник, і попросити 

щось змінити. 

 

 

9. ЗДОРОВ’Я ТА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ 
Частина 1. Оголошення 

 

А. Зареєструватися в інтернеті, прийти на прийом до лікаря і не чекати декілька годин 

у черзі – в нашій районній поліклініці це стало можливим. Як це зробити? Введіть на 

сайті електронної реєстратури rejestratura.ua Вашу домашню адресу і отримайте 

контакти поліклініки та години роботи лікарів, які Вас обслуговують. Оберіть зручну для 

Вас годину і заповніть картку реєстрації. Підтвердження Ви отримаєте на адресу Вашої 

електронної пошти. 

Б. Реабілітаційно-профілактичний центр "Ваше здоров’я" пропонує лікування радикуліту, 

остеохондрозу, артрозу, артриту, головного болю, мігрені та синдрому хронічної втоми 

методами масажу та мануальної терапії. Наші кваліфіковані фахівці допоможуть Вам 

повернути свободу руху, життя без болю, здоров’я, відмінне самопочуття та хороший 

настрій. Докладніше про Центр та його послуги читайте на сайті zdorovia.ua 

В. Ви ще не вирішили куди піти вчитися, щоб в майбутньому мати хорошу 

спеціальність? Тоді завітайте на Інтернет-сторінку "Медичні курси", яка містить 

інформацію про навчальні центри в Україні, що пропонують курси з підготовки 

медичних працівників. Саме тут Ви знайдете всю необхідну інформацію про графік 

роботи курсів, умови та вартість навчання. А відгуки відвідувачів та випускників курсів 

допоможуть вам зробити правильний вибір. 

Г. Всі люди знають про потенційні небезпеки і намагаються їх уникнути. Проте 

нещасні випадки все ж таки трапляються. Причини можуть бути різними. Але як 

правильно допомогти людині? Навчальний центр "Дніпро" запрошує усіх бажаючих на 
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лекцію "Перша медична допомога", де Ви дізнаєтеся про комплекс негайних заходів до 

приїзду служби порятунку чи кваліфікованого медичного персоналу. Вхід вільний. 

Реєстрація за посиланням на сайті Центру. 

Ґ. У Вашої дитини гіперактивність, проблеми з поведінкою, неуважність в школі, 
агресія чи скарги на здоров’я? Наші фахівці спеціалізуються на дитячій психології і 
завжди нададуть Вам кваліфіковану допомогу. Не гайте час! Чим швидше Ви звернетеся 
до нас за консультацією, тим легше буде визначити причину, знайти правильне рішення 
та допомогти Вашій дитині. Довідки за телефоном 8(093) 58 59 578. 
 

Частина 2. Текст 

Жити активно означає жити осмислено. 

В Києві відбувся сімейний фестиваль здоров’я 
 

Проект "Живи активно!" є однією з соціальних ініціатив Всеукраїнської громадської 
організації, що об’єднує лікарів, які прагнуть надавати своїм пацієнтам найсучаснішу 
інформацію. Завдяки проекту ми, лікарі, хочемо передати найважливіші, найсучасніші 
дані щодо здорового способу життя. Це, насамперед, результати клінічних досліджень та 
поради дієтологів, спортивних лікарів, психологів, гастроентерологів, кардіологів та 
інших спеціалістів щодо того, як зберегти здоров’я – найцінніший наш скарб. 

Так, наприклад, 10 червня в парку ім. Т. Г. Шевченка відбувся сімейний фестиваль 

здоров’я "Живи активно!". Нас відвідали близько 7 000 людей. Ми неймовірно вражені 

теплою енергетикою та Вашими схвальними відгуками. Дякуємо всім вам. На святі 

протягом дня лунала гучна музика, дзвінкий дитячий сміх, в цей же час продовжувалися 

майстер-класи, вимірювання та тренінги. Ваша зацікавленість надихає нас створювати 

подібні фестивалі в великих містах нашої країни. 
На фестивалі працювало 4 зони – Вимірювань, Дитячих розваг, Лекторій та Фітнес. В 

рамках фестивалю відбувся освітній проект "День гіпертензії" – відвідувачі змогли взяти 
участь у майстер-класах з правил вимірювання тиску, дізнатися про норми тиску та 
правила харчування. 

Безліч людей різного віку слухняно очікували, щоб перевірити рівень серцевого 
ризику, відсоток вісцерального жиру, щільність кісток, артеріальний тиск чи рівень 
глюкози в крові. Наші лікарі та експерти були чемними та терплячими: давали поради 
старшим і розважали малюків, щоб ті не нервувались. Всіх нас об’єднувало бажання 
піклуватися про здоров’я. Невже це не чудово! 

Поки матусі чи бабусі перевіряли показники свого самопочуття, діти тягнули їх до 
ігрових зон. Там енергійна ведуча та відомі мультиплікаційні герої влаштовували різні 
ігри-руханки. 

Спортивний клуб Champion Kids теж зібрав чимало діток навколо себе. На всіх 
бажаючих чекала розвиваюча гра з фішками, м’ячами та воротами. А зовсім поряд можна 
було взяти кольорові олівці, фломастери і розмалювати веселі картинки. 

Дитячий лікар навчала найменших, що робити якщо поранився, як обробити рану. Це 
було зовсім не страшно, бо моделями були іграшки та ляльки Також спеціаліст-подолог 
давав рекомендації щодо правильного догляду за стопами, оглядав дитячі ніжки, радив, 
як вибрати правильне взуття. 

А для енергії та сил ми частували всіх шипучими вітамінками. 
В іншій зоні можна було більше дізнатися про волосся та нігті, про те, як зберегти їх 

красу та міцність. І дещо справді особливе: за допомогою спеціальної програми ми 
підбирали кардинально іншу зачіску. Сміливі експерименти чекали на відвідувачів 
фестивалів.+ День був яскравим та насиченим, залишилися теплі спогади та дуже багато 
фотографій! 
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10. ЇЖА Й НАЦІОНАЛЬНА КУХНЯ 
Частина 1. Оголошення 

 
А. Починається літній сезон ягід, фруктів та овочів. Вони повинні складати основу 

нашого раціону. Нагадуємо, що близько 500 гр. овочів та 300 гр. фруктів і ягід на день – 
запорука Вашого здоров’я. Серед усього розмаїття цих продуктів, потрібно вибирати в 
сезон ті, що вирощені у Вашому регіоні. Це гарантія їхньої свіжості й більшої користі для 
Вас. Чекаємо Вас на ринку "Лісовий" у Вінниці щодня, крім понеділка! А щосуботи з 
9:00 до 15:00 год. пропонуємо новинку– наші фруктово-овочеві ярмарки.  

Б. З 1-го жовтня навчальний центр "Академія" оголошує запис на кондитерські курси 
за напрямками 

"Випічка для кав’ярень і ресторанів", "Випічка і прикраса тортів", "Модна випічка" 
для кондитерів, кухарів, новачків, домогосподарок та всіх бажаючих. Більше інформації 
на веб-сторінці навчальниго центру "Академії" за наступним посиланням. Довідки за 
телефоном у Києві 044 – 533 – 17 – 25 щодня з 10:00 до 18:00 години. 

В. Ярмарок-фестиваль "Смакуй українське" цього року вже втретє щиро запрошує 
всіх вінничан та гостей міста і готує рекордну кількість сюрпризів та подарунків. Нові 
розваги, безкоштовна дегустація безалкогольних та алкогольних напоїв, кулінарні 
шедеври майстрів ресторанної справи Вінниці і святкове частування від ста учасників 
нашого фестивалю чекають на Вас  в останню суботу серпня у центрі міста. Ласкаво 
просимо всіх завітати до нас! 

Г. Хочете харчуватися здорово і корисно та не знаєте з чого почати? Тоді запрошуємо 
Вас у суботу 15 червня о 18.00 год. на лекцію "Здорове харчування – без секретів" за 
участі провідних українських фахівців-дієтологів. Вхід вільний. Для участі просимо 
обов’язково зареєструватися за наступним посиланням або за телефоном (093) 2385471. 
Будемо вдячні за поширення інформації серед зацікавлених. 

Ґ. Творча майстерня "Кухарик" у м. Києві запрошує Вас і Ваших дітей від 5-ти років 
на кулінарний майстер-клас "Смачно" за участі наших викладачів та гостей творчої 
майстерні – кухарів-професіоналів з дитячого кафе "Малятко" у Києві, який відбудеться 
у суботу, 18 вересня. Використовуйте нові цікаві можливості для розвитку Ваших дітей! 
Попередній запис обов’язковий – кількість місць обмежена! До зустрічі у "Кухарику"! 
Ми будемо раді зустрічі з Вами. Довідки за телефоном 8(095) 58 38 673. 
 

Частина 2. Текст 

Гастрономічна карта України 
 

Українці – привітний і гостинний народ, який вміє нагодувати так, щоб гостям 
щедрий стіл запам’ятався надовго. 

Північ України славиться урожаєм картоплі, що значною мірою впливає на раціон 
місцевої кухні. Коронна страва Полісся – деруни, або драники. У Чернігівській області 
майстерно готують в горщиках печеню із картоплі, квашеної капусти та м’яса. А на 
десерт – пиріжки з калиною, адже регіон багатий на ягоди. На Сумщині також 
полюбляють печеню, але тут з картоплею закладається і м’ясо, і печінка.    

Південь України, де Дніпро впадає в Чорне море, – це край рибалок, а отже і 
різноманітних рибних страв. А от Херсон славиться ще й своїми овочами, особливо 
баклажанами. Тут їх і смажать, і консервують та навіть роблять ікру. Півострів Крим здивує 
Вас смачними лагманом і долмою – локшиною зі шматочками м’яса та маленькими 
голубцями у виноградному листі. А наваристий суп-капусняк готують на Запоріжжі. 

У центральній Україні Вас можуть здивувати різноманітністю вареників та начинок 
до них: з картоплею, грибами, м’ясом, печінкою, капустою. Варто тут скуштувати і 
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крученики – невеликі м’ясні рулетики з начинкою з фаршу, паштету, чорносливу та 
горіхами. У місті Дніпро зі свіжої риби готують юшку по-дніпровськи. На Вінниччині 
готують бігос – страву з тушкованої кислої капусти з м’ясом і грибами. А Полтавщина 
завжди славилася галушками та пундиками. Справжні галушки тут готують з начинками, 
і щоб у цьому переконатися, варто приїхати в Полтаву на щорічний фестиваль галушок.  

На сході України, наприклад, на Донбасі знають близько 50 рецептів холодного супу 
– окрошки. А до окрошки тут можна спробувати рульку – задню частину свинячої ноги, 
яку натирають сіллю і спеціями, а потім запікають в тісті. 

Борщ в Україні також скрізь варять по-різному. У Черкаській області до нього 
обов’язково подають ароматні пампушки з часником. А у борщ, який готують на 
Харківщині, кладуть квасолю і м’ясні фрикадельки. А на друге до столу подають 
гречаники – м’ясні тефтелі з гречкою. 

На Прикарпатті на заході України до столу подають бануш – густу кашу з 
кукурудзяної крупи зі сметаною, подають її гарячою з обсмаженим беконом і бринзою. 
Карпати – це край білих грибів і тут також майстерно вміють варити смачну грибну 
юшку зі сметаною. А у Чернівецькій області вам варто спробувати домашню бринзу і 
традиційну кукурудзяну кашу – мамалиґу. Ще Західна Україна славиться різноманіттям 
домашніх ковбас. Мазурики по-волинськи – це домашні ковбаски з індички, вершкового 
масла та сиру. А на десерт в цьому регіоні можна спробувати вергуни – делікатні вироби 
з тіста, які смажать в олії. Чи також чудові віденські рулети – струдлі, які дуже добре 
готують у Львові. Смачного вам! 

 
 

11. ЗАХОПЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНОК 
Частина 1. Оголошення 

 
А. 16 червня о 19 год. в арт-просторі Closer відбудеться курс лекцій "100 років 

української музики за 100 хвилин". Цикл складається з 11-ти 10-хвилинних лекцій, які 
охоплюють період ХХ століття і нашого часу: від українського фольклору в академічній 
музиці і феномену Соломії Крушельницької до сучасності ONUKA, Джамала, LOBODA, 
Олег Винник, композитори Нової опери та інші. Лектор – музичний критик, головний 
редактор Karabas.Live Ігор Панас. 

Б. Що таке майстер-клас? Це заняття, яке дозволяє швидко отримати потрібні знання 
або навички. Майстер-класи зазвичай одиничні та недовготривалі. Найпопулярнішими є 
майстер класи з творчості: декорування, кулінарія, малювання і т. д. Тому такий 
напрямок як майстер-клас для дітей є таким же популярним, як і для дорослих. 
Докладніше про наш Центр та його послуги читайте на сайті parta.ua-com. 

В. "РОЗДУМИ ПРО ЗАВТРА" – перша виставка у цьому році в новому культурному 
просторі АкТ (територія Арт-заводу Платформа). Пропонується збірна експозиція 
(графіка, фотографія, живопис, інсталяція) на тему майбутнього: вплив віртуального на 
реальне, пластичної хірургії на натуральність, а головне – якою буде сама Україна у 
майбутньому. Відкриття виставки 9 серпня о 18:00 год. 

Г. Протягом червня Кінотеатр "Київ" на пл. Льва Толстого представляє спецпроект 

"Кіно на десерт". Фільми демонструють мовою оригіналу з українськими субтитрами. У 

рамках фестивалю будуть демонструватися французька мелодрама "Давай поцілуємося", 

американська мелодрама "Наречений напрокат" і американська комедійна мелодрама 

"Пристрасті Дон Жуана". 

Ґ. У рамках Року Японії в Україні влітку у столиці буде експонуватися одна з частин 
музейного зібрання японських пам’яток XVII–XIX століть – кольорова гравюра і твори 
декоративно-прикладного мистецтва. Експозиція розкриває унікальні аспекти 
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культурного і соціального життя японців в епоху Едо – періоду японської історії від 
початку XVII до середини XIX ст. Тут Ви почуєте також розповіді про гравюри укійо-е, 
театр кабукі, акторів-кумирів тодішньої публіки та багато іншого. 

 

Частина 2. Текст 

Правильний відпочинок у відпустці 
 

Будь-який працівник завжди з нетерпінням чекає на власну відпустку. Від цього 

невеликого періоду залежить наше самопочуття і працездатність протягом усього 

майбутнього року. Тому дуже важливо правильно спланувати та організувати цей 

довгоочікуваний вільний час. 

Задумайтеся спочатку заздалегідь, як краще розподілити Вашу відпустку, щоб відпочинок 

вийшов більш якісним і цікавим. Важливо також, у яку пору року і де Ви хочете відпочивати. 

Звичайно, існують негативні моменти, які ми наперед не можемо передбачити – тривала 

погана погода, жахливий готель, психологічний дискомфорт або несподівана хвороба. 

Частину цих причин ми подолати не в силах, проте деякі ми елементарно можемо 

передбачити і трохи підстрахувати себе. 

Як же реально підготуватися до відпочинку? 

 Треба визначити заздалегідь, скільки часу Вам потрібно на відпустку, тобто за 

скільки днів чи тижнів Ви зможете добре відпочити і морально розслабитися. 

 Перед тим, як купити квитки, і відправитися у далеку поїздку на курорт, потрібно 

уважно вивчити відгуки людей про відпочинок, котрі вже побували там. У цьому Вам 

допоможуть сайти та форуми з відгуками в мережі Інтернет. 

 Сплануйте заздалегідь всі Ваші поїздки на курорті та складіть список цікавих 

нових місць і пам’яток, які Ви хотіли б відвідати на новому місці. 

 Якщо Ви їдете на курорт щоб оздоровитися, то обов’язково відвідайте всі 

рекомендовані і призначені вам лікарем процедури в будинку відпочинку чи в санаторії, 

де будете відпочивати. 

 Ретельно вибирайте супутників, з якими плануєте вирушити на відпочинок, інакше 

Ви можете протягом усієї відпустки вислуховувати тільки незадоволення і скарги, 

замість того, щоб якісно відпочивати. 

 Не беріть з собою на відпочинок ноутбук або робочі документи. Не завантажуйте 

себе роботою, навіть якщо у Вас є які-небудь невирішені проблеми. Ви не тільки не 

знайдете потрібного рішення, але й зіпсуєте собі відпочинок постійними роздумами. 

А якщо Ви не уявляєте себе без улюбленої роботи, то просто зрозумійте, що відпустка – 

це не постійне неробство і свято ліні, це відмінна можливість розумно заповнити 

вичерпані запаси бадьорості і свіжих сил. 

Відсутність якісного відпочинку погано позначається не тільки на здоров’ї 

відчайдушного трудоголіка, але і на загальному психологічному кліматі в сім’ї, 

стосунках з близькими та друзями. Відпочивати потрібно також добре, коли Ви 

працюєте, і робити це треба обов’язково. Намагайтеся відпочивати правильно. 

 

 

12. СВІТ КУЛЬТУРИ 
Частина 1. Оголошення 

 

А. З 18 травня в Україні триває кінопрокат драми "Чужа молитва" про історію 

кримськотатарської дівчини Саіде у Криму під час Другої світової війни. За два тижні 

стрічку в українських кінотеатрах подивилися 7 816 глядачів. Радимо переглянути її і 
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Вам у нашому кінотеатрі "Дніпро". Квитки можна придбати у касі кінотеатру за адресою 

вул. Грінченка, 35. 

Б. 18–20 серпня відбудеться головний open air-фестиваль України "Схід-Захід" у місті 

Вінниця. "Схід-Захід" – це три доби шаленої музики та драйву. Щороку ця подія стає 

місцем зустрічі старих і нових друзів, центром зосередження позитивних емоцій та 

яскравих вражень. Прийом заявок від потенційних учасників розпочинається 1 лютого. 

Детальна інформація на веб-сайті фестивалю. Чекаємо на Вас! 

В. Вперше у нашому місті! 15-го червня цього року у приміщенні книгарні "Літера-З" 

за адресою м Запоріжжя, вул. Лисенка 12 відбудеться творча зустріч з молодою 

українською талановитою поетесою Анастасією Дмитрук. Через обмежену кількість 

місць просимо обов’язково зареєструватися для участі у заході до 14 червня за 

телефоном: (067) 47 67 555. 

Г. Запрошуємо Вас у музей театрального, музичного та кіномистецтва в місті Києві на 

Подолі! З 1 березня до 31 травня у музеї крім постійнодіючих експозицій до уваги 

відвідувачів будуть запропоновані також мобільні виставки, присвячені історії розвитку 

театру, кіно та музики в різних регіонах України. Інформація за тел. (095) 46 69 417 та на 

сайті музею. Ласкаво просимо завітати до нас! 

Ґ. Під час зимових шкільних канікул Сумський обласний театр драми та музичної 

комедії запрошує всіх на прем’єру дитячої вистави "Котигорошко" за участю молодих 

акторів театру та наших гостей – студентів Київського національного університету 

театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. Квитки можна придбати в касі 

театру щодня з 10:00 до 18:00 години. Довідки за тел. (097)0410934. 

 

Частина 2. Текст 

В Україні стартував сезон музичних форумів 
 

Літо – пора незабутніх вражень, яскравих емоцій та шаленого відпочинку. А ще це 

пора музики, котра додає наснаги до нових починань. З огляду на це, Експоцентр 

України в Києві з 28 червня по 2 липня стане майданчиком для наймасштабнішого 

столичного фестивалю Atlas Weekend. Багато хорошої музики, зустрічі з відомими 

людьми України, Європи і США. Атлас Weekend проводиться втретє. Цього року 

очікують понад 300 тис. слухачів. Основна мета фестивалю – дати почути гарну музику, і 

ніяких обмежень. Свято за весь час проведення не зупиниться ні на хвилинку. 

Фестиваль "Файне Місто" – це міжнародний музичний фестиваль, який у цьому році 

голосно відсвяткує своє п’ятиріччя на території тернопільського іподрому 20–23 липня. 

Це один з небагатьох українських фестивалів, у якому перетинаються практично всі 

сучасні напрями музики. Фестиваль традиційно пройде під гаслом "Файне Місто" – 

територія вільних людей", адже головна мета організаторів – побудувати місто, в якому 

кожен з відвідувачів хоч і на кілька днів, але зможе, залишивши щоденні проблеми, 

відчути енергію волі, шалений драйв життя і зробити свій відпочинок незабутнім. 

Фестиваль "Імпульс" був заснований у Харкові ще в 2008 році. Цьогоріч на фестивалі 

працюватимуть дві сцени. Головна сцена буде розташована просто неба, у парковій зоні 

арт-заводу. Мала сцена розташується в приміщенні, на концертному майданчику 

"ДвіжМаш". Крім музичної програми, буде багато цікавого – лекції, майстер-класи, 

автограф-сесії з улюбленими артистами та інші сюрпризи. 

Із 1 по 3 вересня у Кам’янці-Подільському пройде сьомий фестиваль сучасного 

вуличного мистецтва Respublica. Наймасштабніший стріт-арт опен-ейр знову збере тисячі 

своїх друзів на території Старої Фортеці, де учасники з різних країн продемонструють 

свої таланти в таких видах мистецтва, як графіті, відеозйомка, танець. Ну і, звичайно, 
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музика, куди ж без неї?! Захоплюючі мистецькі акції, цікаві співрозмовники і море 

позитиву – це "Республіка". 

Alfa Jazz Fеst Lviv – Міжнародний джазовий фестиваль, який щороку проходить у 

форматі open-air у Львові. Перший фестиваль успішно пройшов у 2011 році. Концерти за 

участі понад ста музикантів з усього світу на трьох сценах, понад 40 000 глядачів – це 

історія Alfa Jazz Fest попередніх років. Одним з найочікуваніших концертів у рамках 

фестивалю цього року стане виступ легендарної групи "Чик Корея Elektric". 

Теплий і нескінченно музичний "Коктебель Джаз Фестиваль" уп’ятнадцяте збирає 

друзів з 24 по 27 серпня в Чорноморську (неподалік Одеси). Не змінюючи своїх традицій, 

він готує для Вас найяскравіше музичне свято року. Організатори завжди намагаються 

залучити якомога більше яскравих імен, тому варто чекати на приємні сюрпризи. 

Фестиваль просто неба вже багато років об’єднує шанувальників вільної альтернативної 

сцени, джазу і душевного літнього відпочинку. Це найромантичніший спосіб провести 

час разом із коханою людиною. 

 

 

13. НАШІ ТРАДИЦІЇ 
Частина 1. Оголошення 

 

А. Незабаром Великдень. Музей Івана Гончара в Києві запрошує всіх зацікавлених у 

суботу, 18 березня о 17:00 год. на етнографічну лекцію про історію та традиції 

української писанки. Після лекції відбудуться майстер-класи з писанкарства для дітей та 

дорослих, де Вас навчать малювати основні українські символи, розкажуть про їх 

значення і про те, як розфарбовують яйця у різних регіонах Україні. Чекаємо на Вас за 

адресою вул. Лаврська 19. 

Б. Надзвичайно весело і яскраво відзначити Зелені свята разом із родиною і друзями 

можна, відвідавши у перші вихідні червня фестиваль, який пройде у Національному 

музеї народної архітектури та побуту України в с. Пирогів. Казкову і теплу атмосферу 

творитимуть унікальні фольклорні гурти з різних куточків України – Полісся, 

Слобожанщини, Наддніпрянщини, Гуцульщини і не тільки. Вони здивують глядачів 

унікальними традиційними танцями, народною музикою і співом. Із розкладом заходів 

проекту можна ознайомитися на сайті музею. Ласкаво просимо! 

В. Музей українського народного і декоративного мистецтва запрошує дорослих та 

дітей до участі у майстер-класах з різних народних ремесел під керівництвом видатних 

майстрів: лялька-мотанка, розпис на склі, писанкарство, декоративний розпис, плетіння з 

соломи, петриківський розпис, художнє ткацтво, гончарство, трипільська кераміка, 

український танець, народний спів, дизайн в народному стилі. Заняття щосуботи та 

щонеділі о 13.00 год., тривалість – 1,5–2 години. Довідки за тел. (067) 33 89 525. 

Г. Спеціально для Вас та Ваших друзів! Вишиванка: Етно-шик у сценах українського 

кіно! Vogue UA підготував огляд українських фільмів, музичних кліпів та концертних 

виступів, у яких показаний український національний костюм, 25-го та 26-го травня у 

кінотеатрі "Київ". Початок о 19:00 год. Квитки можна придбати щодня у касі кінотеатру з 

10:00 до 18:00 год. за адресою вул. Північна 22. 

Ґ. З давніх-давен українські традиційні солодощі славились своїм надзвичайним 

смаком і секрети їх виготовлення передавалися від покоління до покоління. І жодне свято 

без них не обходилося. У суботу та неділю з 12:00 до 20:00 год. в музеї Пирогово Ви та 

Ваші рідні матимете унікальний шанс скуштувати справжні українські солодощі, 

виготовлені за стародавніми рецептами, і поринути у таїнство їх виготовлення. Вхід 

вільний. 
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Частина 2. Текст 

Сьогодні відзначають Івана Купала 
 

У ніч на 7 липня, тобто на ніч з 23 на 24 червня за старим стилем відзначають 

традиційне свято Івана Купала (Купайла). 

Свято має дохристиянські корені. 

В слов’янських народів це був день літнього сонцевороту (сонцестояння –  

20–22 червня), який відзначався язичниками. Згідно з християнським календарем, на ці 

дні припадало Різдво Івана Хрестителя (24 червня за старим стилем), яке і святкують 

християни східного обряду. В народі ж Різдво Івана Хрестителя помилково називають 

святом Івана Купала. Назву пов’язують з ім’ям язичницього бога Купало – богом земних 

плодів. Колись йому приносили в жертву хліб. В Польщі Купала святкують в ніч з  

22 на 23 червня. 

Головні атрибути свята – це Купало й Марена (Марена, Мара, Марина). 

Святкували Купала здавна по всій Україні, щоправда з певними відмінностями по 

регіонах. За радянські роки частина притаманних святу регіональних звичаїв відмерла. 

Подібні звичаї існували, або існують ще й тепер, і в багатьох інших народів: чехів, 

німців, австрійців, сербів, болгар, поляків, англійців, білорусів та росіян. 

Святкування розпочиналося в заздалегідь домовлених місцях, переважно біля річок. 

Дівчата плетуть вінки з польових квітів й перед заходом сонця збираються на вигонах 

біля річок. Обов’язково розкладається велике вогнище, через яке стрибають дівчата і 

хлопці поодинці або в парі. Купальське вогнище, згідно з переказами, має велику міфічну 

силу. Через купальське вогнище стрибають всі, проходячи ніби своєрідний ритуал 

очищення. Зокрема, вважалося, що коли дівчина і хлопець, які кохають один одного, 

узявшись за руки, стрибають у парі через вогнище і їх руки залишаються з’єднаними, то 

вони, побравшись, все життя проживуть разом. 

Також існує повір’я про цвіт папороті, який нібито з’являється в купальську ніч. За 

легендою, папороть цвіте лише одну коротку мить найкоротшої у році ночі під Івана 

Купала. Здобути цю квітку досить важко, оскільки її береже від людей нечиста сила. 

Існує повір’я, що зібрані в ніч на Івана Купала чи вранці з "іванівською" росою 

лікарські рослини мають особливу, надзвичайну силу. За народними легендами цілющі 

трави сіють русалки – потоплені дівчата, мавки – душі маленьких нехрещених дітей та 

інші духи природи. Вони ж доглядають за зіллям і знають, як і коли його вживати. 

 

 

14. ТУРИЗМ ТА ПОДОРОЖІ 
Частина 1. Оголошення 

 

А. Центральне екскурсійне бюро Києва запрошує дорослих та дітей віком від 5-ти 

років в останні вихідні червня здійснити дводенну екскурсію у незвичайне місто, де 

розташоване одне із семи чудес України. Вже тільки тому Кам’янець-Подільський варто 

відвідати! Тут дивовижна природа, неймовірні середньовічні споруди, арка бажань та 

інші дива. Замовляйте екскурсію на офіційному сайті екскурсбюро. 

Б. Ви чекали на це давно і зараз прийшов час обирати подорож? Зайдіть на сервіс 

онлайн-бронювання ТуристUA, щоб зрозуміти, що з нами Ви робите правильний вибір. 

На сайті представлені кращі варіанти для гостей України. Ви можете самі обрати міста 

для подорожі, забронювати готелі, замовити екскурсійні програми і зробити Ваш 

відпочинок ідеальним. Для всіх у нас знайдуться цікаві варіанти! Докладніше на сайті 

ТуристUA. 
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В. До відома пасажирів з дітьми! Нагадуємо, що відповідно до ст. 2 "Про порядок 
виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України" квитки на літак, поїзд, автобус для 
неповнолітніх громадяни України, які виїжджають за кордон, продаються лише за 
наявності закордонного паспорта громадян України, або проїзного документа дитини, 
який видається особам у віці до 18 років. 

Г. Ви все ще не знаєте, де купити дешевий квиток для подорожі за кордон? 
Австрійська компанія автобусних перевезень РlеxіBusі розпочала продаж перших 100 
акційних квитків з України до європейських міст вартістю від 5 до 10 євро. Акція 
триватиме до 31-го березня. Прага, Краков, Варшава, Братислава, Будапешт чекають на 
Вас. Дзвоніть! Наш тел. (095) 554 77 61. 

Ґ. Ви хочете подорожувати, але у Вас на це зараз бракує коштів? Зекономити на 
подорожах не так складно. Наш інтернет-форум "Подорожуйте з нами" – до Ваших 
послуг. 30 порад для початківців про планування, переліт, проживання, ідеальне місце 
для відпочинку та багато іншої корисної інформації допоможуть Вам подолати цю 
проблему і відкрити для себе світ. 
 

Частина 2. Текст 
Континент без турфірм 

 
Грузія – це рай для естетів, гедоністів та гурманів. Тут гори, море і розкішні 

набережні, затишні дворики, п’янкі вина, неймовірна кухня і вражаюча архітектура… І 
хоч до Європейського континенту належить лише північ Грузії, політично і ментально ця 
країна традиційно позиціонує себе, як європейська. 

Фрілансерка з Чернівців Марія Агісян переконана: Грузія – ідеальний варіант 
відпочинку для студентів, адже немає нічого простішого, ніж самому організувати 
бюджетну подорож цією дивовижною країною. 

Безвіз відкрив багато нових недорогих можливостей, аби дістатися Грузії. 
Лоукостером Wizzair можна летіти до Грузії із Будапешта (Угорщина) чи Катовіце 
(Польща). На сайті кампанії нерідко трапляються дуже дешеві рейси, можна знайти 
квиток навіть за $ 15. Недорогі рейси з Одеси та Києва пропонує компанія Georgian 
Airways. Трохи дорожчі перельоти зі столиці України здійснює також МАУ. 

У межах міста найпопулярніший транспорт – це автобуси і маршрутки. На зупинках 
встановлені спеціальні табло, що інформують пасажирів про час прибуття транспорту. А 
в межах Грузії дуже зручно пересуватися залізницею. Ціна квитка тут залежить від того, 
яку полицю Ви обираєте: верхню чи нижню. 

Апартаменти в Батумі, неподалік моря коштують за добу від 40 ларі (1 ларі =  
10,80 грн). Номер у готелі три зірки в Тбілісі обійдеться від 50 до 100 ларі. Відпочиваючи 
у Грузії, можна зупинятися також у хостелах: у Тбілісі та Батумі, наприклад, місце тут 
коштує до 20 ларі. Можна знайти і дешевше, особливо в Тбілісі, де хостелів дуже багато. 

А зараз – про грузинську національну кухню. Вона пряна, гостра, ароматна, ситна та 
контрастна. Обов’язкова кулінарна програма в Грузії – це хінкалі (варто пам’ятати, що їх 
їдять руками) і хачапурі, рецепт яких змінюється залежно від регіону. У тбіліських 
ресторанчиках порція хінкалі (5–7 штук) коштує приблизно 3,5–5 ларі. Хачапурі 
обійдеться від 5 до 10. Роблячи замовлення, треба звертати увагу на величину порцій. 
Вони у Грузії традиційно дуже щедрі. 

Усім відомо, що у Грузії панує культ вина. В країні росте 500 сортів винограду, з яких 
грузини виготовляють унікальні вина та чачу (виноградний бренді). Краще відвідувати 
невеличкі приватні винарні, де наливають справжнє бочкове вино, а не підробки. 

Грузини – гостинний народ, який любить і вміє веселитися. Власне, саме така слава 
про них поширена у всьому світі. 

Орієнтуватися в Грузії значно простіше тим, хто володіє англійською бодай на 
базовому рівні, адже цією мовою вільно розмовляє майже вся місцева молодь. 



 

Новікова О. М., Тулузакова О. Г., Штанденко У. М. 
 

 

306 

15. ТОРГІВЛЯ, БІЗНЕС, ФІНАНСИ 
Частина 1. Оголошення 

 

А. До відома жителів та гостей міста! У Харкові відкривається найбільший 

торгівельно-розважальний центр "Галерея". На гостей чекає безліч якісних продуктів і 

товарів від українських та світових виробників, затишні кафе і ресторани, дитяча ігрова 

зона та багато інших приємних сюрпризів. Урочисте відкриття "Галереї" відбудеться  

1 грудня о 15:00 за адресою: м. Харків, вул. Центральна, 77. 

Б. Ви хочете відкрити свій бізнес, але не знаєте з чого почати? Чи Ви плануєте купити 

франшизу й розпочати свою справу з ім’ям відомого бренду, але не знаєте які ризики 

вона приховує? А можливо, Ви зараз вже навіть думаєте над тим, як підготувати свій 

успішний бізнес до масштабування? Фахівці та консультанти нашого бізнес-центру 

допоможуть вам знайти відповіді на ці та інші питання. Телефонуйте нам! Ми будемо 

раді Вам допомогти! 

В. В умовах стрімкого зростання цін на продукти харчування в Україні "Центр 

споживача" м. Чернігова запускає спецпроект, у рамках якого щодня порівнюватиметься 

вартість продуктів у супермаркетах міста. М’ясо, молоко, гречка, кава, сир або просто 

засоби гігієни – ми покажемо, у якій з торгівельних мереж міста продукти купувати 

найвигідніше. Стежити за динамікою цін на товари Ви можете щодня в інфографіці на 

офіційному сайті "Центру споживача". 

Г. Ви не знаєте, як і куди вигідно вкласти гроші? Наша відповідь: у нерухомість! Це 

один з ефективних і надійних інструментів інвестування. Купуючи квартиру, приміщення 

під офіс чи інший об’єкт нерухомості, Ви вигідно вкладаєте гроші, щоб надалі отримати 

прибуток від продажу або здачі в оренду. Цей вид інвестування приваблює не тільки 

заможних бізнесменів, а й простих людей, які хочуть таким чином збільшити свої 

заощадження. Докладніше на сайті dimbud@net.ua 

Ґ. До уваги споживачів! Обсяги торгівлі через Інтернет постійно зростають по всій 

території України – це зручно і економить Ваш час та гроші. Проте серед безлічі переваг 

інтернет-покупок, є величезний ризик залишитися обманутим. Будьте особливо 

обережні, купуючи товар у приватної особи через торгівельний майданчик або дошку 

оголошень онлайн. Перевіряйте реєстрацію продавця на сайті та його рейтинг, 

достовірність фотографій та якість товару, який продається, тощо. Будьте уважні! 

 

Частина 2. Текст 

Їжа з села: як продавати фермерські товари 
 

В Україні за натуральною продукцією покупець зазвичай вирушає на ринок. Але там 

далеко не весь товар має сертифікат якості. У супермаркетах же навпаки – вся продукція 

перевірена, але не вся натуральна. На перетині цих двох аудиторій працює мережа 

магазинів фермерських товарів "Із села". 

Потенційними клієнтами магазинів фермерських товарів є люди з достатком 

"середній+", котрі хочуть бачити на полицях 100 % сертифікований продукт "з грядки". 

Проекту фермерських продуктів вже 5 років. Зараз його відділення можна знайти у 

Львові та в Києві. В цих же містах працюють також інтернет-магазини. У найближчих 

планах – розширити не тільки асортиментний ряд, але й географію мережі магазинів 

фермерських товарів. 

Перш, ніж потрапити на полицю магазину "З села", всі виробники обов’язково 

проходять жорстку перевірку. У свій перший візит керівництво та технолог проекту 
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перевіряють, у яких умовах утримується господарство: від дотримання санітарних норм 

до раціону тварин. 

В країнах Євросоюзу, наприклад, несертифікована продукція не зможе потрапити не 

те, що на полиці магазинів, а навіть на ярмарок. Там перевіряють всі етапи виробництва: 

від стану ґрунту і води до готових продуктів. 

Тому в магазинах майже біля кожної продукції можна побачити стенди з портретами 

та історією фермерів-постачальників. Одне із завдань проекту – розповісти покупцеві про 

українських виробників і створити між ними конкурентне середовище. Але якщо великі 

постачальники вкладають чималі кошти в розкрутку свого бренду, то дрібні фермерські 

господарства іноді, на жаль, не приділяють уваги навіть упаковці. 

До спеціального маркування на біо- та екопродуктах вимоги суворі. Обов’язково 

повинні бути спеціальний зелений прапорець, номер і адреса виробника. Навіть невеликі 

відхилення від заданих стандартів, наприклад, прапорець іншого відтінку або форми, 

вважаються порушенням. 

А поки що засновники мережі магазинів "З села" щодня отримують десятки 

пропозицій від українських фермерів. Для того, щоб досягти наміченої ними планки і 

з’явитися в містах-мільйонниках, партнери не тільки відкривають власні магазини, але й 

продають франшизу на бізнес. 

Мета проекту – забезпечити міста-мільйонники і розширюватися в Україні далі, а 

також розвивати онлайн-сегмент. Адже комбінування онлайн та офлайн продажів 

збільшує їх обсяги на 30 %. 

 

 

16. ПОБУТОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ПОСЛУГИ 
Частина 1. Оголошення 

 

А. Салон краси "Роксолана" – це стиль, краса, великий вибір послуг, бездоганна 

якість і доступні ціни. Наш принцип – ефективність, якість, комфорт і безпека  

для клієнта. Саме у нас найкращі фахівці: косметологи, перукарі-стилісти, майстри 

манікюр-педикюру. Вони допоможуть Вам підібрати свій неповторний стиль і 

запропонують вам весь спектр послуг, щоб підкреслити Вашу індивідуальність. 

Б. Обід з національним колоритом: українська кухня – це смачно, ситно та 

різноманітно. Кулінарні традиції нашої країни творилися протягом багатьох століть, і 

зараз борщ, вареники, галушки, сирники, деруни, узвари та киселі популярні не лише в 

Україні, але й далеко за її межами. Проаналізувавши думки експертів у галузі 

ресторанної індустрії та любителів поїсти, пропонуємо Вам 10 ресторанів української 

кухні, в яких варто побувати кожному. 

В. Увага! "Укрпошта" ввела нові сервіси з переказу коштів між банківськими 

картками й оплати послуг он-лайн. Переказ коштів здійснюватиметься між всіма 

платіжними картками Visa та MasterCard усіх банків України. Час зарахування коштів 

становить до 30 хвилин. Комісія складає 1 % + 5 грн. Перекази здійснюватимуться тільки 

в національній валюті, за бажання користувач може отримати квитанцію. Користуйтеся 

послугами "Укрпошти" при оплаті комунальних платежів! 

Г. До уваги клієнтів Ощадбанку! Низка українських компаній та банків зазнають 

хакерських атак. Прес-служба Ощадбанку повідомляє, що на виконання регламентів 

безпеки та захисту інформації банк був вимушений вдатися до обмеження послуг, що 

надаються клієнтам. Повідомляємо, що клієнти Ощадбанку наразі можуть скористатися 

банкоматами інших банківських установ, для клієнтів-пенсіонерів ця послуга є 

безкоштовною. 
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Ґ. Прийнято вважати, що короткострокові та часткові заряджання смартфону погано 

впливають на його акумулятор. Це неправда. Ось 4 поради, які дають розробники 

батарей, активним користувачам смартфонів: не заряджайте телефон за ніч. Краща 

стратегія – періодично протягом дня. Заряджайте від розетки, а не комп’ютера. Увімкніть 

режим польоту на час підзарядки. Це прискорює процес. Не вмикайте екран. Якщо Ви з 

тих, хто перевіряє телефон під час заряджання, то не робіть так. 

 

Частина 2. Текст 

Ярина Жук шиє одяг у народному стилі 
 

Говорячи про народний стиль в одязі, нескладно уявити традиційний старовинний 

костюм, що зійшов зі сторінок підручника з історії, або сценічні наряди виконавців 

фольклорних пісень. Звичайно, подібне вбрання виглядало б дуже дивно на вулицях 

міста або в офісі, але модельєри із задоволенням використовують сьогодні етнічний 

стиль для створення неповторного сучасного одягу. 

От і 29-річна Ярина Жук із Івано-Франківська шиє й оздоблює одяг на замовлення. 

Жіночі та чоловічі сорочки, сукні, костюми вона прикрашає вишивкою. Розшиває також 

сумки та ремені. Оздоблює їх бісером, камінцями і шкіряними мотузками. 

– Люди хочуть зручного одягу, а вишите знову модне, – говорить дизайнерка. – Беру 

лляне полотно із додатком віскози, воно добре носиться і не дуже мнеться. Колір обираю 

від білого до жовтуватого. На замовлення розшиваю також на кольоровому тлі. 

Ярина Жук вишиває гладдю та болгарським хрестиком. Усе робить швейною 

машинкою. Візерунок прикрашає бісером і камінцями. 

– Кожен регіон України має свою специфіку вишивання, – пояснює майстриня. – 

Київщина любить квіти і геометричні фігури, Львівщина – дрібні квіти, Буковина – 

яскрава і барвиста. Білим по білому люблять вишивку на Полтавщині, гуцули 

замовляють щось із геометричним, а лемки – із рослинним орнаментом. Для Західної 

України шию сорочки з пишним рукавом, для Центральної щось витончене, на Сході 

хочуть строге під шию. Наприклад, блондинкам дизайнерка не радить одягати 

вишиванки із великими яскравими орнаментами. 

– Зараз вишиваю для американців, – говорить. – Із ними простіше, бо звикли 

замовляти товар через Інтернет. Наші хочуть ручну роботу. Кажуть, вишивальниця 

вкладає душу, а я сперечаюся. Із душею людина для себе вишиває або для рідних. На 

продаж усе робиться нашвидкуруч, щоб заробити гроші. Загалом замовлень я не люблю – 

то обмеження. 

Майстриня працює вдома. Має стіл для креслення, місце під швейну машину, 

примірочну. Замовлення приймає через Інтернет. Клієнти надсилають свої мірки та 

побажання. Самі пропонують ціну і вказують термін, коли хотіли б отримати товар. Одну 

сорочку Ярина робить тиждень, плаття чи костюм – два-три. 

Інформацію про свої роботи Ярина Жук розмістила на сайті "Українські інтернет-

крамниці". Півтора року тому вивісила фотографії виробів у розділі "Рідна мода". 

Інформацію про себе продублювала також англійською. Час від часу розміщує на 

сайті фотографії нових колекцій жіночого, чоловічого та дитячого одягу. Щодня сторінку 

Ярини переглядає сотня людей. 

Анатолій Кривенко зі Львова також побачив моделі Ярини Жук в Інтернеті. У 

відрядженні на Львівщину він зайшов у магазин "Скриня" в місті Східниці – це єдиний 

салон-магазин майстрині Ярини Жук в Україні. Там він купив в подарунок красиву 

сорочку з льону для своєї дружини. 
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17. СПОРТ 
Частина 1. Оголошення 

 

А. Спортивний клуб "Чемпіон" (м. Харків) оголошує набір в секцію гімнастики для 

дітей дошкільного віку. Завдяки оригінальній методиці підготовки навіть діти 3–4 років 

вже через 2-3 місяці занять зможуть порадувати батьків своїми успіхами в спорті. 

Заняття проводяться щопонеділка, -середи та -п’ятниці з 17:00 до 18:00 год. за адресою: 

вул. Полярна, 44 (у спортивному залі гімназії № 8). 

Б. Увага! З 3 по 5 листопада в місті Бобровиця у спортивному залі ліцею "Лідер" 

відбудеться відкритий Кубок Чернігівської області з карате серед дітей, підлітків та 

дорослих. У змаганнях візьмуть участь вихованці 12-ти спортивних клубів області у всіх 

вікових категоріях. На переможців турніру чекають цінні подарунки від філії 

Національного олімпійського комітету України Чернігівської області. Вхід вільний. 

В. 15 листопада завершується прийом робіт на VI Обласний конкурс серед 

спортивних журналістів "Україна і спорт", який проводиться Обласним спортивним 

комітетом за ініціативи Закарпатської облдержадміністрації. Переможці конкурсу 

визначатимуться у таких номінаціях: найкраща спортивна телепрограма року, найкраща 

спортивна радіопрограма року, дебют в спортивній журналістиці. Роботи приймаються за 

адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Руська, 31–33, Спорткомітет (з поміткою КОНКУРС). 

Г. У неділю, 24 липня на стадіоні "Юність" був проведений чемпіонат Київської 

області з футболу серед команд дівчат 2003–2004 років народження. Змагання 

проводилися за правилами гри у футбол, затвердженими ФІФА. Час гри – 2 тайми по  

20 хвилин з перервою 5 хвилин. "Золото" отримала команда з м. Броварів, "срібло" – у 

представниць Ірпіня, третьою стала команда м. Вишгорода. Щиро вітаємо переможців! 

Ґ. До занять спортом треба залучати з дитинства! Запрошуємо батьків та дітей на 

спортивне сімейне свято, яке відбудеться 2 жовтня з 10:00 до 18:00 год. в Центральному 

парку міста. На Вас чекає яскрава, цікава і насичена спортивна програма – марафон, 

естафети на швидкість, спритність, витривалість та показові виступи юних спортсменів 

федерації карате. Енергійне сімейне спортивне свято – це заряд бадьорості, чудовий 

настрій та незабутні емоції для Вас і Ваших дітей! 

 

Частина 2. Текст 

Стадіон "Олімпійський" 
 

Україна має чималі досягнення у галузі спорту та досвід у проведенні визначних 

спортивних заходів – це перемоги братів Кличко, гімнаста Олега Верняєва, тенісистки 

Еліни Світоліної. Це також здобутий футбольною командою "Шахтар" Кубок УЄФА, 

срібна медаль команди "Дніпра" в Лізі Європи, участь у чвертьфіналі чемпіонату світу з 

футболу збірної України та багато інших. Окрім того, наша держава приймала фінальну 

частину чемпіонату Європи в 2012-му, а в 2018 році у Києві відбуватиметься фінал Ліги 

чемпіонів. 

Найвизначніші та найцікавіші спортивні змагання відбуваються на стадіоні 

"Олімпійський" у столиці України. 

Офіційним роком заснування сучасного стадіону "Олімпійський", який тоді називався 

"Червоним стадіоном імені Троцького", вважається 1923 рік, що робить його одним із 

найстаріших в Україні. 

Проте в той час, спортивного комплексу як такого не було. Це були тільки дві 

трибуни, футбольне поле, бігові доріжки та роздягальні. А вже в 1935-му вирішили на 

цьому місці зводити нову велику спортивну споруду "Український республіканський 
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стадіон". За її проект взявся київський архітектор Михайло Гречина. Будівництво нової 

арени, яка отримала нову назву "Республіканський стадіон імені Хрущова", тривало 

близько п’яти років. А після реконструкції 1966 року, під час якої добудували другий 

ярус трибун, стадіон почав уміщувати трохи більше 100 тисяч глядачів. Із такою 

кількістю місць він став найбільшим стадіоном у Радянському Союзі та Європі. 

Окрім того, арена "Олімпійського" пов’язана з визначними здобутками київського 

футбольного клубу "Динамо". Наприклад, 6 жовтня 1975 року на "Республіканському 

стадіоні" відбувся другий матч Суперкубка УЄФА, який вирішував долю титулу. "Біло-

сині" футболісти "Динамо" впевнено перемогли тоді мюнхенську "Баварію" з рахунком 

2:0. Також трибуни стадіону пам’ятають визначні перемоги над "Реалом" і "Барселоною" 

та нічию в драматичному півфіналі Ліги чемпіонів із "Баварією" в 1999-му році. 

У 2008-му до проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року розпочалася нова 

реконструкція стадіону "Олімпійський". Вона тривала майже 38 місяців. На базі старого 

стадіону створили сучасну мультифункціональну та вишукану, з дизайнерського 

погляду, арену. Фасад стадіону зробили повністю скляним, а дах – із скловолокна та 

великою кількістю прозорих куполів, які пропускають сонячне світло. Таке рішення 

зробило арену значно світлішою і сучаснішою. 

Після реконструкції стадіон "Олімпійський" вже приймав фінальний матч Євро-2012, 

а у 2018-му році на столичній арені відбуватиметься фінал найпрестижнішого клубного 

турніру Європи – Ліги чемпіонів. 

 

 

18. НАУКА ТА СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
Частина 1. Оголошення 

 

А. Ви шукаєте фахівців у галузі науки та техніки? Пропонуємо безкоштовний 

доступ до бази резюме для роботодавців! На JobCenter.ua зібрана найбільша в Україні 

база резюме – майже 2 мільйони пропозицій від кваліфікованих фахівців з 

найрізноманітніших спеціальностей. Використовуйте нашу базу даних, щоб знайти 

найкращих кандидатів для вакансій у Вашій фірми, на підприємстві чи виробництві. 

Б. Український проект Agri New покликаний зробити ефективними технології 

дистанційного управління та системи автоматизації прийняття рішень доступними 

кожному українському фермеру у найвіддаленіших куточках країни. У наших планах – за 

найближчі два роки зайняти 25 % ринку інтелектуальних рішень для аграрного сектору. 

Долучайтеся до нашої команди. Детальніша інформація на сайті www.AgriNew.ua 

В. Наша школа програмування – новий унікальний проект в Україні! Навчання – як 

комп’ютерна гра. З нами Ви навчитеся розробляти серверні та мобільні додатки, освоїте 

різноманітні мови програмування, опануєте алгоритми і структури даних. Ми пропонуємо 

унікальні курси "Machine learning" та "Робототехніка", що дадуть Вам можливість 

самому навчитися створювати роботів та комп’ютерні ігри. Це Ваше майбутнє! 

Г. ІНТЕРМАШБУД оголошує конкурс на заміщення вакантної посади 

адміністратора бази електронних даних і запрошує до співпраці фахівця з вищою освітою 

у галузі ІТ та досвідом роботи у сфері обслуговування систем управління баз даних не 

менше трьох років. Повна зайнятість. Можливості кар’єрного росту. Гідна зарплата. 

Детальна інформація на офіційному сайті підприємства. За довідками звертатися до 

відділу кадрів за тел. (095) 46 69 417. 

Ґ. До кінця тижня у Харкові триває виставка DigitalUA. Це найбільший український 

ярмарок комп’ютерних технологій. Основні тренди виставки цього року – безпілотники, 

віртуальна реальність, надшвидкий Інтернет та оцифрування даних. Країною-партнером 
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цьогорічної виставки стала Литва. Загалом участь у форумі беруть понад 1,5 тисячі 

комп’ютерних компаній. Виставка проводиться у центрі "Експо-Харків". 

 

Частина 2. Текст 

Технології майбутнього 
 

Виставка споживчої електроніки (CES), яка щороку проходить у Лас-Вегасі з 1967 

року, зазвичай дозволяє зазирнути в майбутнє. Її не пропускає жодна велика компанія у 

сфері електроніки. Саме тут представляють найсвіжіші новинки й укладають 

найважливіші угоди. 

При цьому в останні роки найсенсаційні гаджети у Лас-Вегас привозили не великі 

корпорації, а стартапи. Цього року таких відкриттів, схоже, буде ще більше. 

Десятки молодих компаній зможуть взяти участь у виставці завдяки фінансовій 

підтримці урядів своїх країн. Франція, Ізраїль, Україна й Нідерланди також привезли 

національні стенди, на яких продемонструють досягнення своїх талантів. Але найбільш 

плідним у цьому сенсі став Пекін: понад 1300 експонатів виставки прибудуть із Китаю. 

Щороку на виставку споживчої електроніки приїздять фахівці, котрі працюють над 

технологіями, що змінюють наше життя. Тут можна побачити майже всі сфери високих 

технологій: голосове управління і нові види інтерфейсу, роботів, розумні будинки, 

електроніку в сфері здоров’я, незвичайні телевізори і багато іншого. 

Відомо, що до ери роботів, схожих на людей, нам ще далеко. Наразі вони існують 

лише в серіалах. Але на виставках як у Лас-Вегасі можна побачити прототипи роботів, 

які стають дедалі розумнішими. 

Наприклад, компанія Emotech, що базується в Лондоні, представить Оллі – 

настільного бота-асистента, який розпізнає різних членів родини і підлаштовується під 

характер кожного з них. 

Інший приклад – Unibot. Це робот-пилосос, який за бажання можна перетворити на 

мобільну камеру відеоспостереження, а також кондиціонер, що очищає і зволожує 

повітря. 

А от літнім людям може сподобатися Cutii – робот, що нагадує iPad на колесах. 

Передбачають, що він може стати їхнім компаньйоном. 

Зверніть увагу також на Laundroid. Японській компанії вдалося отримати від низки 

фірм, зокрема Panasonic, 60 мільйонів доларів інвестицій для виробництва гігантського 

робота, який акуратно складає одяг. Вперше цей пристрій продемонстрували на торішній 

CES і, мабуть, він справив враження, хоча дехто й назвав цю ідею дивною. За планами, 

вже наступного року має розпочатися його масове виробництво. 

Загалом роботів на виставці буде дуже багато, причому найрізноманітніших: таких, 

що підбирають м’ячі на тенісних кортах, або навіть тих, що здатні зіграти з Вами у шахи. 

Проте, і на виставці трапляються не варті уваги речі, тож головне завдання – 

відрізнити розробки, що обіцяють стати хітом, від потенційно поганих. 

 

 

19. НАШЕ ДОВКІЛЛЯ 
Частина 1 

 

А. Все починається зі змін на місцях! Подбати про довкілля в своєму районі та про 

людей, які в цьому районі мешкають, – наша спільна справа! Активісти ініціативної 

групи "Зелене місто Чернігів" запрошують всіх зацікавлених до обговорення проектів та 
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обміну досвідом. Дбати про довкілля – легко, стань рушієм змін на краще! Зустріч 

відбудеться 27 березня о 19:30 у приміщенні школи № 325. 

Б. 15 березня в приміщенні Чорноморського національного університету ім. Петра 

Могили відбудеться студентська наукова конференція "Екологія Миколаївщини. Стан і 

перспективи". Запрошуємо викладачів, студентів та всіх зацікавлених. З програмою 

конференції Ви можете ознайомитися на дошці оголошень факультету та офіційному 

веб-сайті університету.  

В. З 1 січня наступного року "Екоцентр Чорнобиль" оголошує конкурс на заміщення 

вакантної посади начальника групи радіаційно-екологіного моніторингу у зоні 

відчуження Чорнобиль. Ваші резюме просимо присилати на електронну адресу 

Екоцентру. Термін подання документів – місяць від дня опублікування оголошення в 

газеті "Київський вісник". За довідками звертатися до відділу кадрів щодня з з 10:00 до 

17:00 години за тел. 8(097) 879657. 

Г. Херсонський державний аграрний університет оголошує прийом студентів на 

денну та заочну форми навчання за фахом "Екологія та охорона навколишнього 

середовища". Документи приймаються: на 1 курс денної форми навчання – з 12 по  

26 липня; на 1 курс заочної форми навчання – з 12 по 26 липня та з 01 по 08 листопада 

(для осіб, які мають право складати вступні випробування та проходити співбесіду, що 

проводить університет). Телефон Приймальної комісії 0038–0552–469–417. 

Ґ. До уваги всіх, хто дбає про себе, своє здоров’я та здоров’я своєї родини! Чиста 

питна вода від компанії "Еталон-Україна". Доставка води в межах міста та приміської 

зони. Оренда кулерів для води на короткий, або тривалий термін. Замовити воду додому 

чи в офіс можна за телефоном (044) 27-757-50, а також, заповнивши бланк заявки на 

офіційному сайті компанії. Якість гарантуємо! 

 

Частина 2 

Як "порвати" з пластиком: 8 лайфхаків 
 

За останні десятиліття суттєво змінився склад побутового сміття. Раніше це були 

зазвичай органічні рештки, а сьогодні – пластик та інші синтетичні вироби, скло, метал, 

дерево і папір, елементи живлення. Зросла і кількість сміття – одна людина за рік викидає 

у середньому до 400 кілограмів, тому щорічно на планеті його накопичується мільярди 

кубометрів. 

За словами експертів-екологів, пластикові соломинки і склянки, наприклад, входять в 

десятку найпоширеніших видів пляжного і морського сміття. Наші океани щорічно 

поповнюють 19 мільярдів фунтів пластикового сміття. А пластмаса не розкладається і 

може існувати в навколишньому середовищі століттями або й більше. Тому, крок № 1 

для допомоги океану – відмовитись від одноразового посуду, кажуть експерти. 

Журналістка Домінік Мозберген місяць прожила, відмовляючись від використання і 

купівлі будь-якого пластикового одноразового посуду. Вона стверджує, що це не так 

важко, як здавалось. 

Репортерка вивела 8 лайфхаків, які допоможуть позбутись пластикового сміття і 

зберегти тим самим навколишнє середовище: 

 носіть з собою багаторазову чашку для кави, щоб не використовувати пластикові 

склянки щодня; 

 коли йдете в спортзал, беріть з собою пляшку води для багаторазового 

використання; 

 зберігайте багаторазові пакети в сумках, ящиках столу та автомобілі, щоб вони 

завжди були під рукою у разі покупок; 

 носіть перекуску чи іншу їжу у багаторазових металевих чи скляних контейнерах; 
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 зберігайте на роботі металеві столові прибори: виделку, ложечку та ніж; 

 використовуйте повторно пластикові контейнери, які Вам дають у їдальнях чи 

кафе, коли берете їжу з собою; 

 у ресторані попросіть офіціанта не давати вам в напій соломинку; 

 не поспішайте купувати товари онлайн, які Вам надішлють у непідходящій 

коробці, набитій непотрібним пластиком, папером чи пінопластом. 

Після експерименту журналістка підрахувала, скільки пластику вона змогла уникнути 

завдяки новому способу життя: це 34 пластикові склянки і 38 соломинок, 24 пакети,  

19 контейнерів і 30 пластикових пляшок лише за 1 місяць. 

 

 

20. ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
Частина 1. Оголошення 

 

А. "Інформмедіа Україна" оголошує конкурс на вакансію координатора медіапроектів. 

Зайнятість – повний робочий день. Робота онлайн та офлайн. Достойна заробітна плата. 

Вимоги до кандидатів: комунікабельність, пунктуальність, висока мотивація, грамотне 

володіння українською мовою, навички організації публічних заходів; навички роботи з 

ПК, знання іноземних мов (бажано). Резюме надсилати до 1 березня в електронній формі. 

Б. Міський центр "Нова генерація" (Запоріжжя) запрошує всіх талановитих та 

зацікавлених у віці до 30 років з Херсонської, Миколаївської, Запорізької та 

Дніпропетровської областей взяти участь у конкурсі "Вільний репортер". Дата 

проведення: 22–23 листопада. Місце проведення: Запоріжжя. Реєстрація до 12 листопада 

за посиланням обов’язкова. Учасники та учасниці, які пройдуть відбір, отримають лист-

запрошення від організаторів конкурсу. 

В. Кіноанонс. Сьогодні о 20:30 год. на телеканалі 1+1 прем’єра художнього фільму 

"Дні і ночі" відомого українського режисера Юрія Коваленка за мотивами однойменної 

книги Володимира Рудовського. У ролях: Ганна Марчук, Кирило Жаров, Марина 

Іванченко, Надія Кондратовська, Ігор Рубанюк та ін. Після фільму о 22.15 год. – до Вашої 

уваги зустріч з режисером та акторами фільму у Студіі телеканалу 1+1. 

Г. До уваги телеглядачів України! З 1-го січня медіагрупи мають право отримувати 

плату за мовлення каналів в їхніх мережах. На сьогодні момент медіагрупи озвучили 

мінімальну вартість свого контенту: Пакет каналів 1+1 media та Пакет каналів 

StarLightMedia – 0,75 грн за 1 абонента в місяць. Пакет каналів Медіа Група Україна – 

0,45 грн за 1 абонента в місяць. Пакет каналів Inter Media Group – 3 грн за 1 абонента в 

місяць. Пропозиція дійсна до 1 січня. 

Ґ. Наближається кінець року, а це означає, що прийшов час оформити передплату на 

найпопулярніші в Україні журнали та газети. У нас Ви можете це швидко зробити в 

режимі онлайн. Для зручної навігації по каталогу ми пропонуємо передплатникам 

конкретні рубрики: "Освіта", "Економіка. Бізнес. Гроші", "Авто. Мото. Яхти", 

"Відпочинок", "Мода. Стиль" та десятки інших. 

 

Частина 2. Текст 

Для майбутніх журналістів 
 

Редакція газети "День" започаткувала цікаву ініціативу: інтелектуальні подорожі для 

учасників Літньої школи журналістики до знакових в історії та культурі нашої країни 

місць. Вони почали це робити задовго до того, як в Україні активізувався внутрішній 



 

Новікова О. М., Тулузакова О. Г., Штанденко У. М. 
 

 

314 

туризм, який, на жаль, здебільшого ще важко назвати інтелектуальним. А на "карті" 

мандрівок Літньої школи – це особливі назви: Батурин, Суботів, Крути... 

Та найважливіший компонент школи є практична журналістика – це постійний 

майстер-клас у вигляді щоденної праці пліч-о-пліч з компетентними колегами над 

випусками щоденної газети. 

Цього року програма для слухачів школи традиційно насичена. Поки вони не 

розголошують повністю секрет, що саме чекає на їхніх студентів. Проте, ось лише кілька 

деталей про роботу минулорічної школи випускників: школа тривала 26 днів, під час 

яких студенти зустрілися з 32 лекторами (!), здійснили інтелектуальну подорож у 

Батурин, побували на екскурсії в кінноспортивному клубі та гольф-клубі, а також у 

"Мистецькому Арсеналі" та Верховній Раді України. Окрім зустрічей із запрошеними 

лекторами, студенти також ознайомилися з роботою Інституту суспільно-економічних 

досліджень, комітетів Верховної Ради, офісу Представництва Програми розвитку ООН в 

Україні, редакції телеканалу "112 Україна"... За результатами цих зустрічей під чітким 

керівництвом лекторів "Дня" студенти самостійно підготували матеріали для публікацій. 

Запрошуючи молодь взяти участь у конкурсному відборі до Літньої школи, редакція 

розраховує на побудову партнерських стосунків. Тому вона ставить певні вимоги до 

потенційних учасників, водночас пропонуючи їм комфортні умови та всіляке сприяння у 

вирішенні побутових, зокрема житлових, питань. 

У них, правда, є лише одне чітке правило – вони запрошують найкращих! Щоб 

пройти за конкурс – потрібно уважно прочитати умови. Отже, необхідно: 

 заповнити анкету учасника на сайті "Дня"; 

 записати відеорезюме (хронометраж до 1 хв.). 

За участь у Літній школі журналістики, спрямованій на розвиток інтелектуальних та 

творчих здібностей молоді, організатори оплати не беруть, але хочуть побачити, чи 

здатні кандидати бути партнерами. До заявки обов’язково потрібно додати: 

 скановану копію квитанції про передплату друкованої версії "Дня" або електронне 

повідомлення про передплату пдф-версії газети; 

 або чек, що підтверджує придбання однієї із серій книжок із Бібліотеки "Дня". 

Літня школа журналістики газети"День" триватиме з 3 до 31 липня. 

  



Українська мова як іноземна: Підготовка до тесту. 

Тренувальні завдання. Середній рівень 

 

315 

ВІДПОВІДІ ДО ЗАВДАНЬ 
 

 

 

1. РІЗНЕ ПРО УКРАЇНУ 

 

Читання. Частина 1: 1в, 2а, 3в, 4в, 5б. 

Читання. Частина 2: 6д, 7а, 8є, 9е, 10ґ. 

Аудіювання. Частина 1: 11в, 12а, 13б, 14ґ, 15г. 

Аудіювання. Частина 2: 16б, 17в, 18б, 19б, 20в. 

Мовні елементи. Частина 1: 21б, 22б, 23а, 24б, 25а, 26б, 27в, 28а, 29а, 30б. 

Мовні елементи. Частина 2: 31в, 32д, 33ж, 34а, 35е, 36г, 37ґ, 38з, 39є, 40б. 

 

2. МІСТА ТА СЕЛА 

 

Читання. Частина 1: 1в, 2а, 3б, 4в, 5а. 

Читання. Частина 2: 6б, 7е, 8ж, 9д, 10ґ. 

Аудіювання. Частина 1: 11ґ, 12а, 13в, 14г, 15б. 

Аудіювання. Частина 2: 16б, 17в, 18б, 19б, 20в. 

Мовні елементи. Частина 1: 21a, 22б, 23a, 24б, 25в, 26в, 27б, 28в, 29в, 30б. 

Мовні елементи. Частина 2: 31д, 32ґ, 33в, 34г, 35a, 36е, 37є, 38б, 39ж, 40з. 

 

3. ДЕРЖАВА Й СУСПІЛЬСТВО 

 

Читання. Частина 1: 1в, 2в, 3а, 4б, 5а. 

Читання. Частина 2: 6г, 7б, 8ж, 9д, 10є. 

Аудіювання. Частина 1: 11б, 12г, 13ґ, 14а, 15в. 

Аудіювання. Частина 2: 16в, 17а, 18б, 19а, 20б. 

Мовні елементи. Частина 1:21а, 22б, 23б, 24в, 25а, 26б, 27а, 28а, 29в, 30в. 

Мовні елементи. Частина 2: 31б, 32ґ, 33в, 34а, 35г, 36з, 37д, 38ж, 39є, 40е. 

 

4. НАШЕ ЩОДЕННЯ 

 

Читання. Частина 1: 1а, 2в, 3в, 4б, 5а. 

Читання. Частина 2: 6 ґ, 7е, 8ж, 9а, 10є. 

Аудіювання. Частина 1: 11г, 12в, 13б, 14а, 15ґ. 

Аудіювання. Частина 2: 16в, 17б, 18а, 19а, 20в. 

Мовні елементи. Частина 1: 21в, 22б, 23а, 24а, 25б, 26в, 27в, 28a, 29б, 30а. 

Мовні елементи. Частина 2: 31ґ, 32а, 33в, 34б, 35є, 36д, 37г, 38е, 39з, 40ж. 

 

5. ЛЮДИНА, ШЛЮБ, РОДИНА 

 

Читання. Частина 1: 1в, 2б, 3а, 4б, 5в. 

Читання. Частина 2: 6з, 7д, 8а, 9є, 10г. 

Аудіювання. Частина 1: 11в, 12ґ, 13а, 14г, 15б. 

Аудіювання. Частина 2: 16б, 17а, 18б, 19в, 20б. 

Мовні елементи. Частина 1: 21б, 22a, 23a, 24б, 25a, 26б, 27в, 28a, 29в, 30a. 

Мовні елементи. Частина 2: 31д, 32г, 33ґ, 34в, 35з, 36а, 37е, 38б, 39ж, 40є. 
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6. НАША ОСЕЛЯ 
 

Читання. Частина 1: 1б, 2в, 3б, 4а, 5б. 
Читання. Частина 2: 6ж, 7е, 8а, 9д, 10є. 
Аудіювання. Частина 1: 11ґ, 12в, 13б, 14а, 15г. 
Аудіювання. Частина 2: 16в, 17а, 18в, 19в, 20а. 
Мовні елементи. Частина 1:21а, 22б, 23а, 24в, 25а, 26б, 27а, 28в, 29а, 30б. 
Мовні елементи. Частина 2: 31д, 32б, 33а, 34з, 35в, 36е, 37ґ, 38ж, 39є, 40г. 

 

7. ОСВІТА 
 

Читання. Частина 1: 1в, 2а, 3в, 4б, 5в. 
Читання. Частина 2: 6е, 7а, 8ж, 9є, 10д. 
Аудіювання. Частина 1: 11б, 12а, 13г, 14в, 15ґ. 
Аудіювання. Частина 2: 16в, 17б, 18в, 19а, 20в. 
Мовні елементи. Частина 1:21в, 22б, 23б, 24в, 25а, 26б, 27а, 28в, 29а, 30в 
Мовні елементи. Частина 2: 31б, 32г, 33е, 34в, 35а, 36з, 37ґ, 38ж, 39є, 40д. 

 

8. РОБОТА 
 

Читання. Частина 1: 1б, 2а, 3в, 4б, 5в. 
Читання. Частина 2: 6ґ, 7а, 8б, 9з, 10д. 
Аудіювання. Частина 1: 11б, 12в, 13а, 14ґ, 15г. 
Аудіювання. Частина 2: 16в, 17а, 18в, 19б, 20а. 
Мовні елементи. Частина 1: 21а, 22б, 23б, 24в, 25а, 26в, 27б, 28б, 29а, 30в. 
Мовні елементи. Частина 2: 31б, 32ґ, 33в, 34а, 35г, 36з, 37д, 38ж, 39є, 40е. 

 

9. ЗДОРОВ’Я ТА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ 
 

Читання. Частина 1: 1в, 2а, 3б, 4б, 5в. 
Читання. Частина 2: 6д, 7в, 8е, 9ґ, 10г. 
Аудіювання. Частина 1: 11а, 12г, 13ґ, 14б, 15в. 
Аудіювання. Частина 2: 16б, 17в, 18а, 19б, 20в. 
Мовні елементи. Частина 1: 21а, 22б, 23а, 24в, 25а, 26в, 27б, 28б, 29в, 30а. 
Мовні елементи. Частина 2: 31а, 32з, 33е, 34б, 35ж, 36в, 37ґ, 38д, 39г, 40є. 

 

10. ЇЖА Й НАЦІОНАЛЬНА КУХНЯ 
 

Читання. Частина 1: 1б, 2б, 3в, 4а, 5в. 
Читання. Частина 2: 6ж, 7з, 8е, 9д, 10а. 
Аудіювання. Частина 1: 11б, 12а, 13ґ, 14г, 15в. 
Аудіювання. Частина 2: 16б, 17в, 18а, 19в, 20а. 
Мовні елементи. Частина 1: 21б, 22а, 23б, 24а, 25б, 26б, 27б, 28в, 29б, 30а. 
Мовні елементи. Частина 2: 31ґ, 32д, 33е, 34з, 35б, 36а, 37в, 38г, 39є, 40ж. 

 

11. ЗАХОПЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНОК 
 

Читання. Частина 1: 1б, 2в, 3в, 4а, 5б. 
Читання. Частина 2: 6в, 7д, 8ґ, 9б, 10г. 
Аудіювання. Частина 1: 11в, 12г, 13а, 14ґ, 15б. 
Аудіювання. Частина 2: 16в, 17б, 18в, 19б, 20а. 
Мовні елементи. Частина 1: 21а, 22в, 23б, 24в, 25б, 26а, 27б, 28а, 29в, 30б. 
Мовні елементи. Частина 2: 31в, 32д, 33ж, 34а, 35е, 36г, 37ґ, 38з, 39є, 40б. 



Українська мова як іноземна: Підготовка до тесту. 

Тренувальні завдання. Середній рівень 

 

317 

12. СВІТ КУЛЬТУРИ 
 

Читання. Частина 2: 1б, 2б, 3а, 4а, 5в. 
Читання. Частина 1: 6ґ, 7ж, 8в, 9е, 10б.  
Аудіювання. Частина 1: 11б, 12г, 13ґ, 14а, 15в 
Аудіювання. Частина 2: 16б, 17в, 18а, 19в, 20а 
Мовні елементи. Частина 1: 21a, 22б, 23в, 24б, 25a, 26в, 27б, 28a, 29в, 30б. 
Мовні елементи. Частина 2: 31ж, 32д, 33з, 34е, 35в, 36а, 37є, 38ґ, 39г, 40б. 

 

13. НАШІ ТРАДИЦІЇ 
 

Читання. Частина 1: 1в, 2а, 3в, 4б, 5б. 
Читання. Частина 2: 6ж, 7б, 8е, 9д, 10з. 
Аудіювання. Частина 1: 11б, 12г, 13в, 14а, 15ґ. 
Аудіювання. Частина 2: 16а, 17в, 18а, 19в, 20б. 
Мовні елементи. Частина 1: 21в, 22б, 23б, 24а, 25б, 26в, 27б, 28а, 29б, 30а. 
Мовні елементи. Частина 2: 31д, 32з, 33г, 34є, 35а, 36ґ, 37в, 38ж, 39б, 40е. 
 

14. ТУРИЗМ ТА ПОДОРОЖІ 
 

Читання. Частина 1: 1в, 2а, 3в, 4б, 5б. 
Читання. Частина 2: 6г, 7е, 8б, 9д, 10в. 
Аудіювання. Частина 1: 11ґ, 12в, 13б, 14г, 15а. 
Аудіювання. Частина 2: 16в, 17а, 18б, 19в, 20а. 
Мовні елементи. Частина 1: 21а, 22б, 23в, 24а, 25в, 26б, 27в, 28б, 29в, 30б. 
Мовні елементи. Частина 2: 31а, 32в, 33д, 34ґ, 35б, 36г, 37е, 38є, 39ж, 40з. 

 

15. ТОРГІВЛЯ, БІЗНЕС, ФІНАНСИ 
 

Читання. Частина 1: 1а, 2в, 3в, 4а, 5б. 
Читання. Частина 2: 6г, 7е, 8б, 9д, 10в. 
Аудіювання. Частина 1: 11б, 12г, 13а, 14ґ, 15в. 
Аудіювання. Частина 2: 16в, 17б, 18а, 19б, 20б. 
Мовні елементи. Частина 1:21б, 22а, 23б, 24в, 25в, 26а, 27б, 28а, 29в, 30в. 
Мовні елементи. Частина 2: 31б, 32е, 33в, 34ґ, 35а, 36є, 37г, 38з, 39ж, 40д. 

 

16. ПОБУТОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ПОСЛУГИ 
 

Читання. Частина 1: 1а, 2в, 3б, 4а, 5б. 
Читання. Частина 2: 6е, 7а, 8є, 9г, 10ж. 
Аудіювання. Частина 1: 11г, 12а, 13в, 14ґ, 15б. 
Аудіювання. Частина 2: 16в, 17а, 18в, 19а, 20б. 
Мовні елементи. Частина 1: 21в, 22б, 23б, 24а, 25в, 26б, 27а, 28а, 29в, 30в. 
Мовні елементи. Частина 2: 31ж, 32б, 33ґ, 34е, 35в, 36а, 37г, 38д, 39є, 40з. 

 

17. СПОРТ 
 

Читання. Частина 1: 1в, 2а, 3в, 4в, 5б. 
Читання. Частина 2: 6д, 7а, 8є, 9е, 10ґ. 
Аудіювання. Частина 1: 11в, 12а, 13б, 14ґ, 15г. 
Аудіювання. Частина 2: 16б, 17в, 18б, 19б, 20в. 
Мовні елементи. Частина 1: 21а, 22в, 23в, 24б, 25б, 26а, 27б, 28в, 29а, 30в. 
Мовні елементи. Частина 2: 31д, 32в, 33а, 34з, 35б, 36ж, 37ґ, 38е, 39є, 40г. 
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18. НАУКА ТА СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
 
Читання. Частина 1: 1а, 2в, 3б, 4б, 5в. 
Читання. Частина 2: 6а, 7б, 8е, 9є, 10з. 
Аудіювання. Частина 1: 11в, 12а, 13б, 14ґ, 15г. 
Аудіювання. Частина 2: 16б, 17в, 18б, 19б, 20в. 
Мовні елементи. Частина 1: 21б, 22в, 23а, 24б, 25а, 26б, 27в, 28а, 29а, 30б. 
Мовні елементи. Частина 2: 31в, 32д, 33ж, 34а, 35е, 36г, 37ґ, 38з, 39є, 40б. 

 

19. НАШЕ ДОВКІЛЛЯ 
 
Читання. Частина 1: 1в, 2б, 3б, 4б, 5в. 
Читання. Частина 2: 6ґ,7е, 8є, 9в, 10г. 
Аудіювання. Частина 1: 11в, 12г, 13ґ, 14а, 15б. 
Аудіювання. Частина 2: 16в, 17а, 18в, 19б, 20в. 
Мовні елементи. Частина 1: 21в, 22б, 23б, 24а, 25а, 26б, 27в, 28б, 29б, 30а. 
Мовні елементи. Частина 2: 31в, 32ж, 33г, 34е, 35д, 36з, 37ґ, 38б, 39є, 40а. 

 

20. ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

 
Читання. Частина 1: 1а, 2в, 3в, 4б, 5а. 
Читання. Частина 2: 6в, 7д, 8е, 9г, 10ж. 
Аудіювання. Частина 1: 11ґ, 12б, 13г, 14в, 15а. 
Аудіювання. Частина 2: 16в, 17а, 18б, 19а, 20в. 
Мовні елементи. Частина 1: 21а, 22б, 23б, 24в, 25а, 26б, 27а, 28а, 29в, 30в. 
Мовні елементи. Частина 2: 31з, 32ґ, 33д, 34г, 35а, 36ж, 37в, 38б, 39є, 40е. 
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Українська правда. Життя. 10.06.2017 

http://life.pravda.com.ua/culture/2017/06/10/224639/ 

Аудіювання. Частина 1 

Рідна країна. 08.12.2013 

http://ridna.ua/2013/12/50-idej-dlya-rozvytku-bud-yakoho-ukrajinskoho-mista/  

Громадський простір. 25.05.2017  

https://www.prostir.ua/event/urboforum-mali-mista-ukrajiny-u-poshuku-modeli-uspihu/  

Аудіювання. Частина 2 

Новини Полтавщини. 10.06.2017 

http://np.pl.ua/2017/06/poltavski-aktyvisty-zavershuyut-navchannya-za-prohramoyu-lidery-mistsevyh-

zmin-de-prezentuyut-korysni-proekty-dlya-hromady/ 

Мовні елементи. Частина 1 

Тиждень. 5.05.2017 

http://tyzhden.ua/Columns/50/193580 

Мовні елементи. Частина 2 

День. Kyiv.ua. 9.08.2008 

https://day.kyiv.ua/uk/article/panorama-dnya/ievropeyskiy-pidhid 

Говоріння. Монологічне мовлення. Ситуація за малюнком 

Найцікавіші соціальні проекти України 27.03.2017 

http://www.forum.o2.ua/ua/projects/211 

 

4. НАШЕ ЩОДЕННЯ 

 

Читання. Частина 1 

Сьогодні. 14.06.2017 

http://ukr.segodnya.ua/life/work/kak-nayti-balans-mezhdu-rabotoy-i-lichnoy-zhiznyu-top-3-poleznyh-

soveta-1029917.html 

Читання. Частина 2 

Рідна країна. 16.12.2013 

http://ridna.ua/2013/12/65-ukrajintsiv-ne-mayut-rehulyarnoho-dostupu-do-informatsiji-v-interneti/ 

Наш Київ. 1.06.2017 

https://nashkiev.ua/novosti/?tag=kommounal-nye-platezhi 

http://inspired.com.ua/news/ukraine-cities-rating%20/
https://gazeta.ua/articles/regions/_najcikavishi-fakti-pro-naseleni-punkti-ukrayini/735560?mobile=true
https://nydmond.com.ua/navishho-ya-viixav-z-mista-v-selo/
http://fakty.ictv.ua/ua/ukraine/20170610-bezviz-dlya-vsih-ta-shhe-5-mifiv-ukrayintsiv-pro-yevrosoyuz/
http://language-policy.info/2017/06/deputaty-zarejestruvaly-doopratsovanyj-zakonoproekt-pro-derzhavnu-movu/
http://language-policy.info/2017/06/deputaty-zarejestruvaly-doopratsovanyj-zakonoproekt-pro-derzhavnu-movu/
http://www.uamodna.com/articles/ukrainians-ukrayinsjka-socmerezha-rozpochala-reestraciyu/
http://life.pravda.com.ua/culture/2017/06/10/224639/
http://ridna.ua/2013/12/50-idej-dlya-rozvytku-bud-yakoho-ukrajinskoho-mista/
https://www.prostir.ua/event/urboforum-mali-mista-ukrajiny-u-poshuku-modeli-uspihu/
http://np.pl.ua/2017/06/poltavski-aktyvisty-zavershuyut-navchannya-za-prohramoyu-lidery-mistsevyh-zmin-de-prezentuyut-korysni-proekty-dlya-hromady/
http://np.pl.ua/2017/06/poltavski-aktyvisty-zavershuyut-navchannya-za-prohramoyu-lidery-mistsevyh-zmin-de-prezentuyut-korysni-proekty-dlya-hromady/
http://tyzhden.ua/Columns/50/193580
https://day.kyiv.ua/uk/article/panorama-dnya/ievropeyskiy-pidhid
http://www.forum.o2.ua/ua/projects/211
http://ukr.segodnya.ua/life/work/kak-nayti-balans-mezhdu-rabotoy-i-lichnoy-zhiznyu-top-3-poleznyh-soveta-1029917.html
http://ukr.segodnya.ua/life/work/kak-nayti-balans-mezhdu-rabotoy-i-lichnoy-zhiznyu-top-3-poleznyh-soveta-1029917.html
http://ridna.ua/2013/12/65-ukrajintsiv-ne-mayut-rehulyarnoho-dostupu-do-informatsiji-v-interneti/
https://nashkiev.ua/novosti/?tag=kommounal-nye-platezhi
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Українська правда.. 14.04.2017 

http://www.pravda.com.ua/news/2017/06/14/7146895/ 

Українська правда. Життя. 2.05.2017 

http://life.pravda.com.ua/society/2017/05/2/223966/ 

Українська правда. Життя. 13.04.2017 

http://life.pravda.com.ua/travel/2017/04/13/223672/ 

Аудіювання. Частина 1 

НВ STYLE. 11.06.2017 

http://m.nv.ua/ukr/style/life/afisha_l/afisha-kijeva-na-12-18-chervnja-teatr-na-pljazhi-i-klasika-v-sadu-

1298760.html 

Рідна країна. 13.12.2016 

http://ridna.ua/2016/12/u-100-bibliotekah-ukrajiny-vidkryly-punkty-jevropejskoji-informatsiji/ 

Наш Київ. 15.08.2017 

https://nashkiev.ua/novosti/zhivotnomou-1-5-goda-on-kastrirovan.html?in_parent=novosti 

Інформаційний сайт Київський метрополітен 19.08.17 

http://www.metro.kiev.ua/node/105 

Аудіювання. Частина 2 

Рідна країна. 30.04.2015 

http://ridna.ua/2015/04/7-ekolohichnyh-porad-na-kozhen-den/ 

Мовні елементи. Частина 1 

Українська правда. Життя. 8.06.2017 

http://life.pravda.com.ua/society/2017/06/8/224624/  

Мовні елементи. Частина 2 

Сьогодні. 14.06.2017 

http://ukr.segodnya.ua/life/work/kakuyu-zarplatu-hotyat-poluchat-ukraincy-opros-1029939.html 

Говоріння. Монологічне мовлення. Ситуація за малюнком 

ОГО-25. 11.11.2015 

http://ogo.ua/articles/view/2015-11-11/69371.html 

 

5. ЛЮДИНА, ШЛЮБ, РОДИНА 

 

Читання. Частина 1 

Gazeta.ua. 31.07.2008 

https://gazeta.ua/articles/life/_coloviki-z-vikom-stayut-schaslivishimi-zhinki-navpaki/243153?mobile=true 

Читання. Частина 2 

navsi100.com. 11.08.2008  

http://www.navsi100.com/rubr/it_is_interesting/20080811172120.html 

ВКурсе. 26.08.2008 

http://vkurse.ua/ua/society/nedetskaya-problema.html 

Gazeta.ua. 30.07.2008  

https://gazeta.ua/articles/life/_za-scho-choloviki-lyublyat-zhinok/242916 

Економічна правда. 7,07.2017 

http://www.epravda.com.ua/news/2017/06/7/625737/ 

Gazeta.ua. 26.07.2008 

https://gazeta.ua/articles/science-life/_diti-rozcharovuyutsya-u-shkoli-v-pershi-zh-dni-bo-batki-yih-

obmanyuyut/242305?mobile=false 

Аудіювання. Частина 2 

Українська правда. Життя. 1.06.2017 

http://life.pravda.com.ua/society/2017/06/1/224477/  

Мовні елементи. Частина 1 

Gazeta.ua. 12.08.2008 

https://gazeta.ua/articles/science-life/_-ak-shlyub-vplivaye-na-zdorovya-lyudini-/245602 

Мовні елементи. Частина 2 

Сьогодні. 21.08.2015 

http://ukr.segodnya.ua/life/lsociety/kak-izbezhat-konflikta-osnovnye-sposoby-642706.html 

Говоріння. Монологічне мовлення. Ситуація за малюнком 

http://www.pravda.com.ua/news/2017/06/14/7146895/
http://life.pravda.com.ua/society/2017/05/2/223966/
http://life.pravda.com.ua/travel/2017/04/13/223672/
http://m.nv.ua/ukr/style/life/afisha_l/afisha-kijeva-na-12-18-chervnja-teatr-na-pljazhi-i-klasika-v-sadu-1298760.html
http://m.nv.ua/ukr/style/life/afisha_l/afisha-kijeva-na-12-18-chervnja-teatr-na-pljazhi-i-klasika-v-sadu-1298760.html
http://ridna.ua/2016/12/u-100-bibliotekah-ukrajiny-vidkryly-punkty-jevropejskoji-informatsiji/
https://nashkiev.ua/novosti/zhivotnomou-1-5-goda-on-kastrirovan.html?in_parent=novosti
http://www.metro.kiev.ua/node/105
http://ridna.ua/2015/04/7-ekolohichnyh-porad-na-kozhen-den/
http://life.pravda.com.ua/society/2017/06/8/224624/
http://ukr.segodnya.ua/life/work/kakuyu-zarplatu-hotyat-poluchat-ukraincy-opros-1029939.html
http://ogo.ua/articles/view/2015-11-11/69371.html
https://gazeta.ua/articles/life/_coloviki-z-vikom-stayut-schaslivishimi-zhinki-navpaki/243153?mobile=true
http://www.navsi100.com/rubr/it_is_interesting/20080811172120.html
http://vkurse.ua/ua/society/nedetskaya-problema.html
https://gazeta.ua/articles/life/_za-scho-choloviki-lyublyat-zhinok/242916
http://www.epravda.com.ua/news/2017/06/7/625737/
https://gazeta.ua/articles/science-life/_diti-rozcharovuyutsya-u-shkoli-v-pershi-zh-dni-bo-batki-yih-obmanyuyut/242305?mobile=false
https://gazeta.ua/articles/science-life/_diti-rozcharovuyutsya-u-shkoli-v-pershi-zh-dni-bo-batki-yih-obmanyuyut/242305?mobile=false
http://life.pravda.com.ua/society/2017/06/1/224477/
https://gazeta.ua/articles/science-life/_-ak-shlyub-vplivaye-na-zdorovya-lyudini-/245602
http://ukr.segodnya.ua/life/lsociety/kak-izbezhat-konflikta-osnovnye-sposoby-642706.html
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Novoje JWOMAN.IN.UA. 21.02.2017 
http://jwoman.in.ua/spilnij-vidpochinok-ditej-i-batkiv-tsikavi-ideyi-dlya-vsiyeyi-rodini.html 

 

6. НАША ОСЕЛЯ 

 
Читання. Частина 1 

Європейська правда. 11.04.2017 
https://www.epravda.com.ua/publications/2017/04/11/623560/ 

Читання. Частина 2 
ГЛАВКОМ. 24.02.2017 

http://glavcom.ua/news/obsyagi-budivnictva-zhitla-v-ukrajini-rekordno-znizilisya--400145.html 
ГЛАВКОМ. 23.05.2017 

http://glavcom.ua/news/nardepi-hochut-zaboroniti-hosteli-ta-ofisi-v-kvartirah-416369.html 

Економічна правда. 14.02.2017 
http://www.epravda.com.ua/press/2017/02/14/620812/ 

Gazeta.ua. 15.08.2008 
https://gazeta.ua/articles/real-estate-newspaper/_kvartiru-v-nezavershenij-novobudovi-treba-
zastrahuvati/246509 

ТСН. 8.02.2016 
https://tsn.ua/groshi/reyestraciya-neruhomosti-po-novomu-scho-treba-znati-i-chogo-ne-varto-
boyatisya-587089.html 

Аудіювання. Частина 2 
Економічна правда. 14.06.2017  

http://www.epravda.com.ua/publications/2017/06/14/625958/ 
Мовні елементи. Частина 1 
VVV Жіночий інтернет-журнал. 11.02-2017 

http://v-v-v.com.ua/yak-stvoriti-zatishok-u-domi.html 
Мовні елементи. Частина 2 

ТСН. 6.11.2014 
https://tsn.ua/nauka_it/amator-vinahidnik-iz-chernivciv-pobuduvav-rozumniy-dim-zi-shtuchnim-
intelektom-390238.html 

Говоріння. Монологічне мовлення. Ситуація за малюнком 
Adress.ua. 18.05.2017 

https://address.ua/lvov/novostroyki-dobra-oselya/ 
 

7. ОСВІТА 

 
Читання. Частина 1 
Українська правда. Життя. 19.04.2017  

http://life.pravda.com.ua/columns/2017/04/19/223730/ 
Читання. Частина 2 
Українська правда. Життя. 11.05. 2017 

https://life.pravda.com.ua/society/2017/05/11/224119/ 
Українська правда. Життя. 7.06.2017 

http://life.pravda.com.ua/society/2017/06/7/224592/ 
Українська правда. Життя. 15.09.2017 

http://life.pravda.com.ua/society/2016/09/15/218038/ 
Українська правда. Життя. 30.05.2017 

http://life.pravda.com.ua/society/2017/05/30/224447/ 
Українська правда. Життя. 19.10.2016 

http://life.pravda.com.ua/society/2016/10/19/219082/ 
Аудіювання. Частина 1 
Освіта. ua. 2.11.17 

http://osvita.ua/vnz/consultations/55786/  

http://jwoman.in.ua/spilnij-vidpochinok-ditej-i-batkiv-tsikavi-ideyi-dlya-vsiyeyi-rodini.html
https://www.epravda.com.ua/publications/2017/04/11/623560/
http://glavcom.ua/news/obsyagi-budivnictva-zhitla-v-ukrajini-rekordno-znizilisya--400145.html
http://glavcom.ua/news/nardepi-hochut-zaboroniti-hosteli-ta-ofisi-v-kvartirah-416369.html
http://www.epravda.com.ua/press/2017/02/14/620812/
https://gazeta.ua/articles/real-estate-newspaper/_kvartiru-v-nezavershenij-novobudovi-treba-zastrahuvati/246509
https://gazeta.ua/articles/real-estate-newspaper/_kvartiru-v-nezavershenij-novobudovi-treba-zastrahuvati/246509
https://tsn.ua/groshi/reyestraciya-neruhomosti-po-novomu-scho-treba-znati-i-chogo-ne-varto-boyatisya-587089.html
https://tsn.ua/groshi/reyestraciya-neruhomosti-po-novomu-scho-treba-znati-i-chogo-ne-varto-boyatisya-587089.html
http://www.epravda.com.ua/publications/2017/06/14/625958/
http://v-v-v.com.ua/yak-stvoriti-zatishok-u-domi.html
https://tsn.ua/nauka_it/amator-vinahidnik-iz-chernivciv-pobuduvav-rozumniy-dim-zi-shtuchnim-intelektom-390238.html
https://tsn.ua/nauka_it/amator-vinahidnik-iz-chernivciv-pobuduvav-rozumniy-dim-zi-shtuchnim-intelektom-390238.html
https://address.ua/lvov/novostroyki-dobra-oselya/
http://life.pravda.com.ua/columns/2017/04/19/223730/
https://life.pravda.com.ua/society/2017/05/11/224119/
http://life.pravda.com.ua/society/2017/06/7/224592/
http://life.pravda.com.ua/society/2016/09/15/218038/
http://life.pravda.com.ua/society/2017/05/30/224447/
http://life.pravda.com.ua/society/2016/10/19/219082/
http://osvita.ua/vnz/consultations/55786/
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Українська правда. Життя. 27.05.2017 
http://life.pravda.com.ua/projects/brain-and-ukraine/  

Аудіювання. Частина 2 
Українська правда. Життя. 5.06.2017 

http://life.pravda.com.ua/society/2017/06/5/224521/  
Мовні елементи. Частина 1 
Канал 24tv.ua. 22.06.2017 

http://24tv.ua/vstupna_kampaniya_2017_ukrayina_populyarna_profesiya_ta_tsina_navchannya_v_u
krayini_n832745 

Мовні елементи. Частина 2 
Освіта. Ua. 23.08.2017 

http://osvita.ua/school/53625/ 
Говоріння. Монологічне мовлення. Ситуація за малюнком 
Молодіжна варта. 22.02.2011 

http://mvarta.org.ua/index.php?limitstart=35 
 

8. РОБОТА 
 
Читання. Частина 1 
Сьогодні. 6.06.2017 

http://ukr.segodnya.ua/life/work/vymirayushchiy-vid-chto-delat-esli-vasha-professiya-zavtra-umret--
1027566.html  

Читання. Частина 2 
Сьогодні. 27.01.2015 

http://ukr.segodnya.ua/life/work/pochemu-specialisty-sovetuyut-menyat-raz-v-2-3-goda-
587455.html 

Українська правда. Життя. 22.05.2017 
http://life.pravda.com.ua/society/2017/05/22/224312/ 

Сьогодні. 27.01.2015 
http://ukr.segodnya.ua/life/work/pochemu-specialisty-sovetuyut-menyat-raz-v-2-3-goda-
587455.html 

Gazeta.ua. 04.03.2014 
https://gazeta.ua/articles/life/_pracivnik-adaptovuyetsya-na-novij-roboti-40-dniv/545449 

Українська правда. Життя. 8.06.2017 
http://life.pravda.com.ua/society/2017/06/8/224607/ 

Аудіювання. Частина 2 
Сьогодні. 8.06.2017 

http://ukr.segodnya.ua/life/work/kak-nayti-rabotu-posle-40-let-poleznye-sovety-1028135.html 
Мовні елементи. Частина 1 
Громадське. 25.06. 2017 

https://hromadske.ua/posts/ukraina-pokrashchyla-pozytsii-v-hlobalnomu-reitynhu-innovatsii-na-6-
pozytsii 

Мовні елементи. Частина 2 
Сьогодні. 13.06.2017 

http://ukr.segodnya.ua/life/work/kak-pochuvstvovat-sebya-schastlivee-na-rabote-top-5-layfhakov-
1029463.html 

Говоріння. Монологічне мовлення. Ситуація за малюнком 
Бесплатка. 28.09.2017 

https://besplatka.ua/obyavlenie/robota-onlain-81825a 
 

9. ЗДОРОВ’Я ТА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ 
 
Читання. Частина 1 
РадіоМаксимум. 8.06.2017 

https://maximum.fm/medichna-reforma-v-ukrayini-5-novacij-yaki-zminyat-vse_n122010 

http://life.pravda.com.ua/projects/brain-and-ukraine/
http://life.pravda.com.ua/society/2017/06/5/224521/
http://24tv.ua/vstupna_kampaniya_2017_ukrayina_populyarna_profesiya_ta_tsina_navchannya_v_ukrayini_n832745
http://24tv.ua/vstupna_kampaniya_2017_ukrayina_populyarna_profesiya_ta_tsina_navchannya_v_ukrayini_n832745
http://osvita.ua/school/53625/
http://mvarta.org.ua/index.php?limitstart=35
http://ukr.segodnya.ua/life/work/vymirayushchiy-vid-chto-delat-esli-vasha-professiya-zavtra-umret--1027566.html
http://ukr.segodnya.ua/life/work/vymirayushchiy-vid-chto-delat-esli-vasha-professiya-zavtra-umret--1027566.html
http://ukr.segodnya.ua/life/work/pochemu-specialisty-sovetuyut-menyat-raz-v-2-3-goda-587455.html
http://ukr.segodnya.ua/life/work/pochemu-specialisty-sovetuyut-menyat-raz-v-2-3-goda-587455.html
http://life.pravda.com.ua/society/2017/05/22/224312/
http://ukr.segodnya.ua/life/work/pochemu-specialisty-sovetuyut-menyat-raz-v-2-3-goda-587455.html
http://ukr.segodnya.ua/life/work/pochemu-specialisty-sovetuyut-menyat-raz-v-2-3-goda-587455.html
https://gazeta.ua/articles/life/_pracivnik-adaptovuyetsya-na-novij-roboti-40-dniv/545449
http://life.pravda.com.ua/society/2017/06/8/224607/
http://ukr.segodnya.ua/life/work/kak-nayti-rabotu-posle-40-let-poleznye-sovety-1028135.html
https://hromadske.ua/posts/ukraina-pokrashchyla-pozytsii-v-hlobalnomu-reitynhu-innovatsii-na-6-pozytsii
https://hromadske.ua/posts/ukraina-pokrashchyla-pozytsii-v-hlobalnomu-reitynhu-innovatsii-na-6-pozytsii
http://ukr.segodnya.ua/life/work/kak-pochuvstvovat-sebya-schastlivee-na-rabote-top-5-layfhakov-1029463.html
http://ukr.segodnya.ua/life/work/kak-pochuvstvovat-sebya-schastlivee-na-rabote-top-5-layfhakov-1029463.html
https://besplatka.ua/obyavlenie/robota-onlain-81825a
https://maximum.fm/medichna-reforma-v-ukrayini-5-novacij-yaki-zminyat-vse_n122010
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Читання. Частина 2 

ТСН. 2.06.2017 

https://tsn.ua/ukrayina/chomu-naykrasche-hudnuti-vlitku-top-3-motivaciynih-prichin-939288.html 

ЖивиАктивно. 18.09.2017 

http://zhyvyaktyvno.org/index.php/news/pozitivne-splkuvannya-polpshu-zdorovya 

День. 12 .07.2016 

https://day.kyiv.ua/uk/news/120716-v-ukrayini-vpershe-provely-unikalnu-operaciyu-po-peresadci-

sercya-video 

Українська правда. Життя. 11.07.2013 

http://life.pravda.com.ua/health/2013/07/11/133252/ 

Українська правда. Життя. 14.06.2017 

http://life.pravda.com.ua/health/2017/06/14/224691/ 

Аудіювання. Частина 2 

ЖивиАктивно. 13.06.2017  

http://zhyvyaktyvno.org/index.php/news/v-kiv-vdbuvsya-smejnij-festival-zdorovya 

Мовні елементи. Частина 1 

ТСН. 01.06.2017 

https://tsn.ua/tsikavinki/v-ukrayini-kurit-chvert-doroslih-yak-vidmovitisya-vid-zgubnoyi-zvichki-

937955.html 

Мовні елементи. Частина 2 

Українська правда. Життя. 30.05.2017 http://life.pravda.com.ua/health/2017/05/30/224444/ 

Говоріння. Монологічне мовлення. Ситуація за малюнком 

Трибуна. 21.12.2016 

https://tribuna.pl.ua/news/vikliki-likarya-dodomu-v-ukrayini-mozhut-skasuvati/ 

 

10. ЇЖА Й НАЦІОНАЛЬНА КУХНЯ 

 

Читання. Частина 1 

UA Modna. 14.04.2017 

http://www.uamodna.com/articles/10-golovnyh-osoblyvostey-starodavnjoyi-ukrayinsjkoyi-kuhni/ 

Читання. Частина 2 

UA Modna. 14.04.2017 

http://www.uamodna.com/articles/10-golovnyh-osoblyvostey-starodavnjoyi-ukrayinsjkoyi-kuhni/ 

UA Modna. 22.02.2017 

http://www.uamodna.com/articles/10-naycikavishyh-tradyciynyh-ukrayinsjkyh-napoyiv/  

UA Modna. 25.09.2016 

http://www.uamodna.com/articles/dobri-visti-yak-kazhutj-yisty/  

Українська газета. 18-31.12.2008 

http://ukrgazetaplus.net/article.php?ida=2380 

Аудіювання. Частина 2 

UA Modna. 21.12.2016 

http://www.uamodna.com/articles/opublikovana-gastronomichna-karta-ukrayiny-infografika/  

Мовні елементи. Частина 1 

Gazeta.ua. 19.08.2008 

https://gazeta.ua/articles/science-life/_aki-kalorijni-syurprizi-chekayut-na-nas-u-restorani/247058 

Мовні елементи. Частина 2 

Українська газета. 18-31.12.2008 

http://ukrgazetaplus.net/article.php?ida=2380 

Говоріння. Монологічне мовлення. Ситуація за малюнком 

Velvet. 12.05.2017 

http://www.velvet.by/leisure/reading/kiev-otsyuda-vse-nachinalos 

 

 

https://tsn.ua/ukrayina/chomu-naykrasche-hudnuti-vlitku-top-3-motivaciynih-prichin-939288.html
http://zhyvyaktyvno.org/index.php/news/pozitivne-splkuvannya-polpshu-zdorovya
https://day.kyiv.ua/uk/news/120716-v-ukrayini-vpershe-provely-unikalnu-operaciyu-po-peresadci-sercya-video
https://day.kyiv.ua/uk/news/120716-v-ukrayini-vpershe-provely-unikalnu-operaciyu-po-peresadci-sercya-video
http://life.pravda.com.ua/health/2013/07/11/133252/
http://life.pravda.com.ua/health/2017/06/14/224691/
http://zhyvyaktyvno.org/index.php/news/v-kiv-vdbuvsya-smejnij-festival-zdorovya
https://tsn.ua/tsikavinki/v-ukrayini-kurit-chvert-doroslih-yak-vidmovitisya-vid-zgubnoyi-zvichki-937955.html
https://tsn.ua/tsikavinki/v-ukrayini-kurit-chvert-doroslih-yak-vidmovitisya-vid-zgubnoyi-zvichki-937955.html
http://life.pravda.com.ua/health/2017/05/30/224444/
https://tribuna.pl.ua/news/vikliki-likarya-dodomu-v-ukrayini-mozhut-skasuvati/
http://www.uamodna.com/articles/10-golovnyh-osoblyvostey-starodavnjoyi-ukrayinsjkoyi-kuhni/
http://www.uamodna.com/articles/10-golovnyh-osoblyvostey-starodavnjoyi-ukrayinsjkoyi-kuhni/
http://www.uamodna.com/articles/10-naycikavishyh-tradyciynyh-ukrayinsjkyh-napoyiv/
http://www.uamodna.com/articles/dobri-visti-yak-kazhutj-yisty/
http://ukrgazetaplus.net/article.php?ida=2380
http://www.uamodna.com/articles/opublikovana-gastronomichna-karta-ukrayiny-infografika/
https://gazeta.ua/articles/science-life/_aki-kalorijni-syurprizi-chekayut-na-nas-u-restorani/247058
http://ukrgazetaplus.net/article.php?ida=2380
http://www.velvet.by/leisure/reading/kiev-otsyuda-vse-nachinalos
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11. ЗАХОПЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНОК 

 

Читання. Частина 1 

Сьогодні. 2.10.2015 

http://kiev-ukr.segodnya.ua/kpeople/kak-pravilno-otdyhat-ot-utomitelnoy-raboty-654469.html 

Читання. Частина 2 

НВ STYLE. 11.06.2017  

http://m.nv.ua/ukr/style/life/afisha_l/afisha-kijeva-na-12-18-chervnja-teatr-na-pljazhi-i-klasika-v-

sadu-1298760.html 

Сьогодні. 2.10.2015 

http://kiev-ukr.segodnya.ua/kpeople/kak-pravilno-otdyhat-ot-utomitelnoy-raboty-654469.html 

Українська правда. 6.12.2016 

http://life.pravda.com.ua/travel/2016/12/6/221098/ 

Наш Київ. 30.03.2017 

https://nashkiev.ua/novosti/ou-stolichnih-vodoymah-zaboronili-loviti-ribou.html?in_parent=novosti   

Громадське. 18.07.2017 

https://hromadske.ua/posts/u-kyievi-stvoryly-interaktyvnu-mapu-mists-dlia-ekstremalnoho-

vidpochynku 

Аудіювання. Частина 1 

Сьогодні. 2.10.2015 

http://kiev-ukr.segodnya.ua/kpeople/kak-pravilno-otdyhat-ot-utomitelnoy-raboty-654469.html 

Аудіювання. Частина 2 

НВ STYLE. 11.06.2017 

http://m.nv.ua/ukr/style/life/afisha_l/afisha-kijeva-na-12-18-chervnja-teatr-na-pljazhi-i-klasika-v-

sadu-1298760.html 

Парта.UA..4.06.2017 

http://www.parta.com.ua/ukr/master_class/ 

Мовні елементи. Частина 1 

Українська правда. Життя. 12.05.2017 

http://life.pravda.com.ua/society/2017/05/12/224164/ 

Мовні елементи. Частина 2 

Телеканал К1. 23.01.2017 

http://www.k1.ua/uk/about/news/2017/01/23/hobbi 

Говоріння. Монологічне мовлення. Ситуація за малюнком 

Моє захоплення – малювання. 17.04.2015 

http://innamusiyk.blogspot.de/ 

 

12. СВІТ КУЛЬТУРИ 

 

Читання. Частина 1 

Українська правда – Київ. 13.05.2017 

https://kiev.pravda.com.ua/news/5915dd89f0f23/, https://artarsenal.in.ua/uk/knizhkovij-

arsenal/festival-2017 

Читання. Частина 2 

Українська правда. Життя. 28.01.2016 

https://life.pravda.com.ua/culture/2016/01/28/207351/  

Українська правда. Життя 27.04.2017 

https://life.pravda.com.ua/culture/2017/04/27/223891/  

Буквоїд. 29.03.2017 

http://bukvoid.com.ua/events/pesentation/2017/03/29/150656.html Українська правда. 29.05.2017 

http://www.pravda.com.ua/articles/2017/05/29/7144996/ 

НВ STYLE. 31.05.2017 

http://nv.ua/ukr/style/art/theater_art/v-ukrajini-rozdali-prestizhnu-teatralnu-premiju-1238892.html 

http://kiev-ukr.segodnya.ua/kpeople/kak-pravilno-otdyhat-ot-utomitelnoy-raboty-654469.html
http://m.nv.ua/ukr/style/life/afisha_l/afisha-kijeva-na-12-18-chervnja-teatr-na-pljazhi-i-klasika-v-sadu-1298760.html
http://m.nv.ua/ukr/style/life/afisha_l/afisha-kijeva-na-12-18-chervnja-teatr-na-pljazhi-i-klasika-v-sadu-1298760.html
http://kiev-ukr.segodnya.ua/kpeople/kak-pravilno-otdyhat-ot-utomitelnoy-raboty-654469.html
http://life.pravda.com.ua/travel/2016/12/6/221098/
https://nashkiev.ua/novosti/ou-stolichnih-vodoymah-zaboronili-loviti-ribou.html?in_parent=novosti
https://hromadske.ua/posts/u-kyievi-stvoryly-interaktyvnu-mapu-mists-dlia-ekstremalnoho-vidpochynku
https://hromadske.ua/posts/u-kyievi-stvoryly-interaktyvnu-mapu-mists-dlia-ekstremalnoho-vidpochynku
http://kiev-ukr.segodnya.ua/kpeople/kak-pravilno-otdyhat-ot-utomitelnoy-raboty-654469.html
http://m.nv.ua/ukr/style/life/afisha_l/afisha-kijeva-na-12-18-chervnja-teatr-na-pljazhi-i-klasika-v-sadu-1298760.html
http://m.nv.ua/ukr/style/life/afisha_l/afisha-kijeva-na-12-18-chervnja-teatr-na-pljazhi-i-klasika-v-sadu-1298760.html
http://www.parta.com.ua/ukr/master_class/
http://life.pravda.com.ua/society/2017/05/12/224164/
http://www.k1.ua/uk/about/news/2017/01/23/hobbi
http://innamusiyk.blogspot.de/
https://kiev.pravda.com.ua/news/5915dd89f0f23/
https://artarsenal.in.ua/uk/knizhkovij-arsenal/festival-2017
https://artarsenal.in.ua/uk/knizhkovij-arsenal/festival-2017
https://life.pravda.com.ua/culture/2016/01/28/207351/
https://life.pravda.com.ua/culture/2017/04/27/223891/
http://bukvoid.com.ua/events/pesentation/2017/03/29/150656.html
http://www.pravda.com.ua/articles/2017/05/29/7144996/
http://nv.ua/ukr/style/art/theater_art/v-ukrajini-rozdali-prestizhnu-teatralnu-premiju-1238892.html
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Аудіювання. Частина 2 

Україна молода. 24.05.2017 

http://www.umoloda.kiev.ua/number/3163/164/111920/ 

Мовні елементи. Частина 1 

BBC UKRAINIAN.com. 10.01.2008 

http://www.bbc.com/ukrainian/entertainment/story/2008/01/080110_lubomyr_ukr_auctions_sp.shtml 

Мовні елементи. Частина 2 

TCH. 5.06.2017 

https://tsn.ua/special-projects/gadgets2016/ 

Говоріння. Монологічне мовлення. Ситуація за малюнком 

КПІ ім. Ігоря Сікорського 30.11.2010 

http://kpi.ua/ru/node/12480 

 

13. НАШІ ТРАДИЦІЇ 

 

Читання. Частина 1 

Рідна країна. 18.05.2017  

http://ridna.ua/2017/05/sohodni-v-ukrajini-den-vyshyvanky/ 

Читання. Частина 2  

Рідна країна. 02.02.2011 

http://ridna.ua/2011/02/stari-ukrajinski-rushnyky-dzherelo-enerhetyky-dobra/  

Gаzeta.ua. 29.02.2008 

https://gazeta.ua/articles/history-newspaper/_iz-ponedilka-pochinayetsya-maslyana/212053 

Рідна країна. 30 .02. 2011 

http://ridna.ua/2011/12/halychyna-povertajetsya-do-ihrashkovyh-tradytsij/ 

Рідна країна 30 .07.2013 

http://ridna.ua/2013/07/petrykivskyj-rozpys-mozhe-potrapyty-v-knyhu-yunesko/ 

Рідна країна. 13.01.2015 

http://ridna.ua/2015/01/ukrajintsi-sohodni-vidznachayut-staryj-novyj-rik/  

Аудіювання. Частина 1 

Рідна країна. 13.12.16 

http://ridna.ua/2011/10/navchannya-u-styli-etno/ 

http://ridna.ua/2012/06/unikalnyj-festyval-oreli-zustrichaj-lito-u-trysta-holosiv-prohrama-zahodiv/ 

http://ridna.ua/2012/07/u-pyrohovi-kyyan-ta-hostej-pryhoschatymut-ukrajinskymy-solodoschamy/ 

UA Modna. 5.09.2017 

http://www.uamodna.com/videos/vyshyvanka-etno-shyk-u-scenah-ukrayinsjkogo-kino/ 

Аудіювання. Частина 2 

UNN. 7.07.2015 

http://www.unn.com.ua/uk/news/1479781-sogodni-vidznachayut-ivana-kupayla-1 

Мовні елементи. Частина 1 

Рідна країна. 04.04.2017 

http://ridna.ua/2017/06/sohodni-trijtsya-svyato-zeleni/ 

Мовні елементи. Частина 2 

Рідна країна. 9.01.2011 

http://ridna.ua/2011/01/tradytsiya-rizdvyanyh-svyat-na-bukovyni/ 

Говоріння. Монологічне мовлення. Ситуація за малюнком 

Конкурент. 16.04.2017 

https://konkurent.in.ua/news/volin/13754/volinski-svyascheniki-rozpovili-yak-pravilno-svyatkuvati-

velikden.html 

  

http://www.umoloda.kiev.ua/number/3163/164/111920/
http://www.bbc.com/ukrainian/entertainment/story/2008/01/080110_lubomyr_ukr_auctions_sp.shtml
https://tsn.ua/special-projects/gadgets2016/
http://kpi.ua/ru/node/12480
http://ridna.ua/2017/05/sohodni-v-ukrajini-den-vyshyvanky/
http://ridna.ua/2011/02/stari-ukrajinski-rushnyky-dzherelo-enerhetyky-dobra/
https://gazeta.ua/articles/history-newspaper/_iz-ponedilka-pochinayetsya-maslyana/212053
http://ridna.ua/2011/12/halychyna-povertajetsya-do-ihrashkovyh-tradytsij/
http://ridna.ua/2013/07/petrykivskyj-rozpys-mozhe-potrapyty-v-knyhu-yunesko/
http://ridna.ua/2015/01/ukrajintsi-sohodni-vidznachayut-staryj-novyj-rik/
http://ridna.ua/2011/10/navchannya-u-styli-etno/
http://ridna.ua/2012/06/unikalnyj-festyval-oreli-zustrichaj-lito-u-trysta-holosiv-prohrama-zahodiv/
http://ridna.ua/2012/07/u-pyrohovi-kyyan-ta-hostej-pryhoschatymut-ukrajinskymy-solodoschamy/
http://www.uamodna.com/videos/vyshyvanka-etno-shyk-u-scenah-ukrayinsjkogo-kino/
http://www.unn.com.ua/uk/news/1479781-sogodni-vidznachayut-ivana-kupayla-1
http://ridna.ua/2017/06/sohodni-trijtsya-svyato-zeleni/
http://ridna.ua/2011/01/tradytsiya-rizdvyanyh-svyat-na-bukovyni/
https://konkurent.in.ua/news/volin/13754/volinski-svyascheniki-rozpovili-yak-pravilno-svyatkuvati-velikden.html
https://konkurent.in.ua/news/volin/13754/volinski-svyascheniki-rozpovili-yak-pravilno-svyatkuvati-velikden.html
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14. ТУРИЗМ ТА ПОДОРОЖІ 
 
Читання. Частина 1 
TCH. 15.05.2014 

http://tsn.ua/special-projects/trevel_ukraine/  
Читання. Частина 2 

Українська правда. Життя. 18.08.2017 
http://life.pravda.com.ua/travel/2017/08/18/225934/ 

TCH. 9.07.2017 
https://tsn.ua/video/video-novini 

TCH. 15.05.2014 
http://tsn.ua/special-projects/trevel_ukraine/ 

Українська правда. Життя. 8.07.2016 

http://life.pravda.com.ua/travel/2016/07/8/214756/ 
TCH. 15.05.2014 

http://tsn.ua/special-projects/trevel_ukraine/   
Аудіювання. Частина 2 
Українська правда. Життя. 18.08.2017 

http://life.pravda.com.ua/travel/2017/08/18/225934/ 
Мовні елементи. Частина 1 
Радіо Свобода. 11.07. 2011 

https://www.radiosvoboda.org/a/24262276.html 
Мовні елементи. Частина 2 
Українська правда. Життя. 8.07.2016 

http://life.pravda.com.ua/travel/2016/07/8/214756/ 
Говоріння. Монологічне мовлення. Ситуація за малюнком 
Tochka.net. 4.07.2015 

https://travel.tochka.net/6193-avtostop-po-ukraine-mesta-kotorye-nado-izbegat/  

 

15. ТОРГІВЛЯ, БІЗНЕС, ФІНАНСИ 
 
Читання. Частина 1 
Українські новини. 18.08.2017 

https://ukranews.com/ua/news/503771-shho-kupuyut-ukrainci-v-internet-magazynakh-v-pershiy-
polovyni-2017-roku-reytyngy-i-pidsumky 

Читання. Частина 2 
Наш Киев. 24.11.2016 

https://nashkiev.ua/novosti/ou-naybil-shomou-v-oukraini-trts-lavina-vidkriet-sya-soupermarket-i-
foud-kort-sil-po.html?in_parent=novosti 

Громадське. 22.08.2017 
https://hromadske.ua/posts/yak-investuvati-za-kordon 

Наш Киев. 22.06.2017 

https://nashkiev.ua/novosti/pidpishi-petitsiyu-kiyani-vimagayut-zaboroniti-voulichnou-
idou.html?in_parent=novosti 

Європейська правда. 5.06.2017 
http://www.epravda.com.ua/publications/2017/06/5/625675/ 

Громадське. 26.06.2017 
https://hromadske.ua/posts/kyivskyi-modnyi-butyk-uviishov-u-top-10-naivplyvovishykh-bof 

Аудіювання. Частина 2 
Громадське. 15.11. 2016 

https://hromadske.ua/posts/izha-z-sela-iak-prodavaty-fermerski-tovary-biznes-plan 
Мовні елементи. Частина 1 
Громадське. 25.10. 2017 

https://hromadske.ua/posts/ivan-chai-vlasna-sprava-na-karpatskykh-travakh-biznes-plan 

http://tsn.ua/special-projects/trevel_ukraine/
http://life.pravda.com.ua/travel/2017/08/18/225934/
https://tsn.ua/video/video-novini
http://tsn.ua/special-projects/trevel_ukraine/
http://life.pravda.com.ua/travel/2016/07/8/214756/
http://tsn.ua/special-projects/trevel_ukraine/
http://life.pravda.com.ua/travel/2017/08/18/225934/
https://www.radiosvoboda.org/a/24262276.html
http://life.pravda.com.ua/travel/2016/07/8/214756/
https://travel.tochka.net/6193-avtostop-po-ukraine-mesta-kotorye-nado-izbegat/
https://ukranews.com/ua/news/503771-shho-kupuyut-ukrainci-v-internet-magazynakh-v-pershiy-polovyni-2017-roku-reytyngy-i-pidsumky
https://ukranews.com/ua/news/503771-shho-kupuyut-ukrainci-v-internet-magazynakh-v-pershiy-polovyni-2017-roku-reytyngy-i-pidsumky
https://nashkiev.ua/novosti/ou-naybil-shomou-v-oukraini-trts-lavina-vidkriet-sya-soupermarket-i-foud-kort-sil-po.html?in_parent=novosti
https://nashkiev.ua/novosti/ou-naybil-shomou-v-oukraini-trts-lavina-vidkriet-sya-soupermarket-i-foud-kort-sil-po.html?in_parent=novosti
https://hromadske.ua/posts/yak-investuvati-za-kordon
https://nashkiev.ua/novosti/pidpishi-petitsiyu-kiyani-vimagayut-zaboroniti-voulichnou-idou.html?in_parent=novosti
https://nashkiev.ua/novosti/pidpishi-petitsiyu-kiyani-vimagayut-zaboroniti-voulichnou-idou.html?in_parent=novosti
http://www.epravda.com.ua/publications/2017/06/5/625675/
https://hromadske.ua/posts/kyivskyi-modnyi-butyk-uviishov-u-top-10-naivplyvovishykh-bof
https://hromadske.ua/posts/izha-z-sela-iak-prodavaty-fermerski-tovary-biznes-plan
https://hromadske.ua/posts/ivan-chai-vlasna-sprava-na-karpatskykh-travakh-biznes-plan
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Мовні елементи. Частина 2 

ТCH. 19.07.17 

https://tsn.ua/groshi/zhittya-v-ukrayini-podorozhchalo-de-naybilshe-zrosli-cini-ta-pidvischili-

zarplati-963435.html 

Говоріння. Монологічне мовлення. Ситуація за малюнком 

Правда 14.02.2016 

http://pravda.if.ua/news-92036.html 

 

16. ПОБУТОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ПОСЛУГИ 

 

Читання. Частина 1 

Сьогодні. 8.06.2017 

http://ukr.segodnya.ua/regions/kharkov/interesnye-uslugi-v-harkove-nalepyat-pelmeney-i-postirayut-

veshchi-1028074.html 

Читання. Частина 2 

ТСН. 2.08.2017 

https://tsn.ua/infografika/smart-metro-bez-zhetoniv-i-z-qr-kvitkom-yak-avtomatizaciya-zminyuye-

stolichnu-pidzemku-infografika-970340.html 

Громадськеж 9.03.2017 

https://hromadske.ua/posts/atelie-cholovichykh-kostiumiv-biznes-plan 

Твоє місто. 10.08.2015 

http://tvoemisto.tv/news/byuro_znahidok_de_lvivyanam_shukaty_vtracheni_rechi_72150.html 

Громадське 24.07.2017 

https://hromadske.ua/posts/v-ukraini-zapustyvsia-novyi-mobilnyi-operator-lycamobile 

Аудіювання. Частина 1 

HB STYLE. 24.08.2017 

http://nv.ua/ukr/style/life/fooddrink/obid-z-natsionalnim-koloritom-10-restoraniv-ukrajinskoji-kuhni-

v-jakih-varto-pobuvati-kozhnomu-199750.html 

Громадське. 14.03.2017 

https://hromadske.ua/posts/ukrposhta-zapustyla-servisy-perekazu-koshtiv-mizh-kartkamy-ta-oplaty-

posluh-onlain 

Правда 27 .06.2017  

http://www.pravda.com.ua/news/2017/06/27/7148069/ 

Правда життя 7.07. 2017 

http://life.pravda.com.ua/society/2017/07/7/225182/ 

Аудіювання. Частина 2 

Gazeta.ua. 23.04.2008 

https://gazeta.ua/articles/hata-newspaper/_arina-zuk-shiye-odyag-u-narodnomu-stili/223660 

Мовні елементи. Частина 1 

Громадське. 20.04.2017 

https://hromadske.ua/posts/u-kyievi-proponuiut-pysaty-meniu-restoraniv-ukrainskoiu-movoiu 

Мовні елементи. Частина 2 

Громадське. 18.06.2017 

https://hromadske.ua/posts/ukrposhta-zapustyla-posluhu-dostavky-smartbox-z-iedynym-taryfom 

Говоріння. Монологічне мовлення. Ситуація за малюнком 

KidsVisitor. 14.06.2017 

https://kidsvisitor.com/uk/kiev/place/4543-ditiacha-perukarnia-simpa-pozniaki/ 
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17. СПОРТ 

 

Читання. Частина 1 

Українська правда. 20.06.2017 

http://www.istpravda.com.ua/press/2017/06/20/149959/  

Читання. Частина 2 

Громадське. 2.09.2017 

https://hromadske.ua/posts/zbirna-ukrainy-z-futbolu-peremohla-turechchynu-na-vidbori-u-chs-2018 

bbc Україна. 17.09.16 

http://www.bbc.com/ukrainian/sport/2016/09/160917_usyk_glowacki_mo 

Громадське 23.07.17 

https://hromadske.ua/posts/persha-ukrainka-iaka-plyve-cherez-la-mansh 

Наш Київ. 29.06.2017 

https://nashkiev.ua/novosti/zalizna-lyudina-oukrainets-z-invalidnistyu-vstanoviv-vrazhayuchiy-

svitoviy-rekord-foto.html?in_parent=novosti 

Громадське. 20 .06. 2017 

https://hromadske.ua/posts/ukrainska-himnastka-krasiuk-zdobula-try-zolota-na-turniri-iunioriv-u-

stambuli 

Аудіювання. Частина 2 

Український інтерес. 08.07.2017 

https://uain.press/sport/tsikava-ukrayina-shist-unikalnyh-sportyvnyh-sporud-foto/ 

Мовні елементи. Частина 1 

5 канал. 29.09.2016  

https://www.5.ua/sport/holovnomu-treneru-zbirnoi-ukrainy-z-futbolu-ta-lehendarnomu-napadnyku-

vypovniuietsia-40-rokiv-126987.html 

https://www.5.ua/sport/andriia-shevchenka-pryznachyly-holovnym-trenerom-zbirnoi-ukrainy-z-

futbolu-120110.html 

Мовні елементи. Частина 2 

Правда життя. 18.10.2017 

http://life.pravda.com.ua/society/2017/10/18/227019/  

Говоріння. Монологічне мовлення. Ситуація за малюнком 

Часопис. 9.11.2016 

http://chasopys.te.ua/sport/3983-futbol-ob-iednuie 

 

18. НАУКА ТА СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

 

Читання. Частина 1 

Правда. Життя. 19.06.2017 

http://life.pravda.com.ua/projects/brain-and-ukraine/2017/06/19/224767 

Читання. Частина 2 

Правда. Життя. 18.07. 2017 

http://life.pravda.com.ua/projects/brain-and-ukraine/2017/07/18/225348/  

TCH. 6.10.2017 

http://tsn.ua/special-projects/warming/ 

Європейська правда. 20.10.2017 

https://www.epravda.com.ua/news/2017/10/20/630294/ 

Громадське. 20.06.2017 

https://hromadske.ua/posts/na-trasi-kyiv-chop-vstanovliat-osvitlennia-na-soniachnykh-batareiakh 

TCH. 20.07.2017 

https://tsn.ua/special-projects/gadgets2016/ 

Аудіювання. Частина 2 

BBC Україна. 3.01.2017 

http://www.bbc.com/ukrainian/features-38494292 

http://www.istpravda.com.ua/press/2017/06/20/149959/
https://hromadske.ua/posts/zbirna-ukrainy-z-futbolu-peremohla-turechchynu-na-vidbori-u-chs-2018
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Мовні елементи. Частина 1 

TCH. 13.06.2017 

https://tsn.ua/interview/superintelekt-ce-bude-prirodniy-vidbir-hhi-stolittya-939442.html 

Мовні елементи. Частина 2 

Сьогодні. 30.10.2017 

https://ukr.segodnya.ua/economics/realty/on-provodit-na-rabotu-zavtrakom-kupit-produkty-i-oplatit-

scheta-naskolko-nadezhen-umnyy-dom-1067828.html 

Говоріння. Монологічне мовлення. Ситуація за малюнком 

Новини хустського району. 17.07.16 

http://www.khustnews.in.ua/novini/ckav-novini/6790-sm-prichin-chomu-roboti-v-doma-ce-

nebezpechno.html 

 

19. НАШЕ ДОВКІЛЛЯ 

 

Читання. Частина 1 

Gazeta.ua 16.07.2008 

https://gazeta.ua/articles/comments-newspaper/_ukrayinci-malo-pikluyutsya-za-ekologiyu/240251 

Читання. Частина 2 

Gazeta.ua. 16.07.2008 

https://gazeta.ua/articles/comments-newspaper/_ukrayinci-malo-pikluyutsya-za-ekologiyu/240251 

Gazeta.ua. 24.07.2008 

https://gazeta.ua/articles/comments-newspaper/_ak-ryatuyetesya-vid-speki/241913 

Українська правда. 20.07.2016 

http://life.pravda.com.ua/society/2016/07/20/215472/ 

Українська правда. 19.09.2016 

http://life.pravda.com.ua/health/2016/09/19/218125/ 

UNIAN. 12.08.2008 

https://www.unian.ua/society/136918-smerch-u-shidnomu-krimu.html 

Аудіювання. Частина 2 

Українська правда. 27.05.2017 

http://life.pravda.com.ua/society/2017/05/27/224352/ 

Мовні елементи. Частина 1 

Українська правда. 22.03.2017 

http://life.pravda.com.ua/society/2017/03/22/223293/ 

Мовні елементи. Частина 2 

Українська правда. 20.07.2016 

http://life.pravda.com.ua/society/2016/07/20/215472/ 

Говоріння. Монологічне мовлення. Ситуація за малюнком 

Закрпаття онлайн. 23.04.2014 

http://zakarpattya.net.ua/News/123038-Uzhhorodtsiv-zaklykaiut-papir-plastyk-ta-sklo-vykydaty-

okremo- %E2 %80 %93-v-misti-ziavylys-novi-konteinery-dlia-sortuvannia-smittia-FOTO 

 

20. ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

 

Читання. Частина 1 

День. 20.06.17 

https://day.kyiv.ua/uk/content/anketa-dlia-uchasnykiv-litnioi-shkoly-zhurnalistyky-dnia 

Читання. Частина 2 

Українське радіо. 4.11.2017 

http://www.nrcu.gov.ua/news.html?newsID=63174 

Громадський простір. 19.10.2017 
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Кореспондент.NET. 10.10.2013 

http://ua.korrespondent.net/business/web/1613571-twitter-dozvolit-divitisya-telebachennya-

bezposeredno-z-povidomlen 

Правда. Життя. 23.05.2017 

http://life.pravda.com.ua/society/2017/05/23/224324/ 

Канал 24. 11.10.2017 

https://24tv.ua/podorozhchannya_internetu_v_ukrayini_koli_chomu_i_na_skilki_podorozhchaye_n8

75081 

Аудіювання. Частина 1 

Європейська правда. 6 .12.2016  

https://www.epravda.com.ua/news/2016/12/6/613476/ 

Аудіювання. Частина 2 

День. 20.06.17 

https://day.kyiv.ua/uk/content/anketa-dlia-uchasnykiv-litnioi-shkoly-zhurnalistyky-dnia 

Мовні елементи. Частина 1 

Громадський простір. 27.04.2016 

https://www.prostir.ua/?news=irex-pro-svobodu-zasobiv-masovoji-informatsiji-v-ukrajini 

Мовні елементи. Частина 2 

Громадське дитяче інтернет-телебачення і радіо "ВЕСЕЛКА TV". 

http://veselka.tv/about-the-public-kids-internet-tv-and-radio.doc/  

Говоріння. Монологічне мовлення. Ситуація за малюнком 

Українська телевізійна академія. 16.11.2016 

https://utva.tv/news.php 
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