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КОНСТРУКЦІЯ «ЩО, ДЕ…» 

 

що, де … 

Це колба. У ній знаходиться розчин = Це колба, де знаходиться розчин 

 

Увага! Найбільш уживані слова після сполучника «де»: 

1) дієслова: знаходитися, перебувати, зберігатися, розташовуватися, бути, 

жити, існувати, працювати, відпочивати, гуляти, спати, їсти, слухати музику, 

спілкуватися; 

2) прислівники: обов’язково, постійно, тимчасово, інколи, необхідно. 

 

Вправа 1. Скласти речення, використовуючи слова в дужках 

1. Спортзал – це місце, де (тренуються / відпочивають) люди. 

2. Школа – це місце, де (навчаються / сплять) діти. 

3. Бібліотека – це місце, де (співають / читають) люди. 

4. Ресторан – це місце, де (їдять / гуляють) люди. 

5. Університет – це місце, де (працюють / навчаються) студенти.  

6. Спальня – це місце, де (відпочивають / тренуються) люди. 

7. Кухня – це місце де (готують / грають) їжу люди. 

8. Магазин – це місце, де (їдять / купують) продукти люди. 

9. Квартира – це місце, де (живуть / працюють) люди. 

10. Нічний клуб – це місце, де (читають / танцюють) люди. 

Вправа 2. Скласти речення за зразком, використовуючи подані слова 

Наприклад: музей – експонат; 

                     музей – це місце, де знаходиться експонат 

1. Площа – пам’ятник 

2. Парк – дерева 

3. Завод – обладнання 

4. Бібліотека – книги 

5. Інтернет – інформація  

6. Їдальня – страви 

7. Банк – гроші 

8. Аптека – ліки 

9. Лікарня – лікарі 

10. Супермаркет – продукти  

Вправа 3. Відповісти на питання: який процес де може відбуватися? 

Наприклад: циліндр – це посуд, де можна збирати гази 

 

1. Випарювальна чашка 

 

А) можна подрібнити 

тверді речовини  

 

2. Тигель Б) можна виміряти об’єм 

рідини  

 

3. Ступка В) можна упарювати 

розчин 
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4. Мірний циліндр Г) можна плавити метал 

 

5. Скляний холодильник Д) можна підігрівати, 

фільтрувати, переганяти 

речовини 

 

6. Лійка Е) можна вирощувати 

мікроорганізми  

 

7. Промивна склянка Ж) можна переганяти 

речовини, відтворювати  

різні реакції  

 

8. Колба  И) можна очистити і 

пропустити гази 

 

9. Реторта  К) можна охолоджувати 

рідину 

 

10. Чашка Петрі Л) можна розділити 

рідини, що не змішуються 

 

Увага! Звернути увагу на синонімічні конструкції 

Офіс, де зберігаються документи Офіс, у якому зберігаються документи 

Місце, де зберігаються книги Місце, у якому зберігаються книги 

Склянка, де зберігається кислота Склянка, у якій зберігається кислота 

 

Вправа 4. Дати відповідь на запитання двома способами 

Наприклад: що це за шухляда?(цінні папери) 

                     Це шухляда, де можна зберігати цінні папери
Зн.в.

 

                     Це шухляда, у якій можна зберігати цінні папери
Зн.в.

 

1. Що це за пакет? (овочі і фрукти) 

2. Що це за банка? (мед) 

3. Що це за посуд? (риба) 

4. Що це за пластикова ємність? (мука) 

5. Що це за пергаментний папір? (сир) 

6. Що це за пляшка? (соняшникова олія) 

7. Що це за ваза? (квіти) 
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8. Що це за склянка з водою? (зелень) 

9. Що це за контейнер? (горіхи) 

10. Що це за миска? (м’ясо) 

 

Текст 

Дуже важливо грамотно зберігати важливу інформацію на комп’ютері. 

Файли краще відсортувати і розподілити по відповідних папках, щоб потім 

не довелося витрачати час на пошуки потрібної інформації. Почніть із того, 

що впорядкуйте файли і папки на вашому комп’ютері, щоб вони не були 

розкидані по різних папках жорсткого диска. 

На будь-якому комп’ютері повинні бути як мінімум два логічних диски 

(C і D). Усі важливі дані краще зберігати на диску D, тоді при збої 

операційної системи (наприклад, після вірусної атаки) на диску C можна 

буде встановити нову операційну систему. А диск D з усіма даними 

залишиться на місці без жодних ушкоджень. Бажано не зберігати дані на 

робочому столі комп’ютера, бо робочий стіл – це папка, розташована на 

диску C. 

Створюйте резервні копії важливої інформації – це ваша страховка на 

випадок форс-мажорних обставин. Головне правило – резервна копія 

повинна зберігатися не на вашому комп’ютері, а на іншому носії даних. Тоді, 

при загибелі оригіналу інформації, копії нічого не загрожуватиме. Резервне 

копіювання варто робити не рідше, ніж раз на тиждень. Резервні копії можна 

зберігати на CD / DVD дисках, USB–флешках, в інтернеті, з використанням 

«хмарних» технологій. 

Завдання 

1. Дати назву тексту. 

2. Відповісти на запитання: 

 де знаходяться диски С і D? 

 де краще зберігати важливі дані? 

 де знаходиться операційна система? 

 де можна зберігати резервні копії? 

3. Визначити відмінки підкреслених слів: 

 зберігати інформацію на комп’ютері; 

 розкидані в різних кутках; 

 після вірусної атаки; 

 без жодних ушкоджень; 

 зберігати з використанням «хмарних» технологій. 
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КОНСТРУКЦІЯ «ЩО, КУДИ…» 

що, куди… 

Це холодильник. Туди кладуть продукти для зберігання 

Це холодильник – місце, куди кладуть продукти для зберігання 

Слово «куди» позначає напрям    (– ) 

Куди + Зн.в. 

Увага! Найбільш уживані слова після сполучника «куди»: 

1) дієслова: ходити, літати, телефонувати, повідомляти, водити, носити, 

відправляти, пускати, інвестувати, вносити 

2) прислівники: часто, постійно, раніше, пізніше, згодом, інколи. 

 

Вправа 5. Зробити словосполучення, підібрати прийменник на / у (в) 

Наприклад: стадіон – на стадіон; кімната – у кімнату 

1 Вулиця, парк, магазин, банк, школа, бібліотека, посольство, аеропорт, 

вокзал, метро, трамвай, автобус, потяг, машина, театр, музей, вистава. 

2 Стіл, підлога, підвіконня, зошит, книга, комп’ютер, посуд, шафа, 

парта, сейф, ємність, прилад. 

 

Вправа 6. Скласти діалог на основі лексики із вправи 5 

Наприклад: Нідале, куди ти йдеш? – Я іду на стадіон. – А куди ти несеш 

посуд? – Я несу посуд у кімнату. 

 

Увага! Синонімічні конструкції 

Це кошик. Туди викидають непотрібний папір = 

= Це кошик, куди викидають непотрібний папір 

 

Вправа 7. Зробити складне речення з простих 

Наприклад: Це шухляда. Туди складають зошити. 

                     Це шухляда, куди складають зошити 

1. Це стіл. Туди складають брудний посуд. 

2. Це диск. Туди розміщують важливі файли. 

3. Це спеціальна кімната. Туди ходять палити. 

4. Це джаз-бар. Туди ходять слухати музику. 

5. Це офіс. Туди ходять здавати документи. 

 

Увага! Конструкції «що, куди…» часто містять вказівні займенники 

той, та, те, ті 

Це той відділ, куди студенти відносять заяви. 

Це та лабораторія, куди ми ходили вчора. 

Це те місце, куди приходить гуляти молодь. 

Це ті міста, куди я хочу поїхати. 
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Вправа 8. Вставити пропущений займенник 

1. Це … парк, куди ми ходили гуляти. 

2. Це … журнал, куди нам ставлять оцінки. 

3. Це … кімнати, куди приходять працювати з книгами. 

4. Це … лабораторії, куди приносять вибухові матеріали. 

5. Це … флешка, куди я скинув курсову роботу. 

 

Увага! Синонімічні конструкції 

Кімната, куди ми складаємо речі Кімната, у яку ми складаємо речі 

Місце, куди ми відносимо сміття Місце, у яке ми відносимо сміття 

Парк, куди ми ходимо гуляти Парк, у який ми ходимо гуляти 

 

Вправа 9. Вставити замість трьох крапок потрібне слово 

Наприклад: Це парк Шевченка, куди/в який я ходжу гуляти 

1. Це акваріум, … ми з групою ходили на екскурсію. 

2. Це музей імені Яворницького, … моя сестра хоче сходити. 

3. Це арт-галерея, … мій друг Сашко ходив у суботу. 

4. Це калерея-кав’ярня «Ван Гог», … приходить творча молодь. 

5. Це виставковий центр художників України, … ми прямуємо зараз. 

6. Це кінотеатр, … я і подруга йдемо дивитися фільм. 

7. Це ляльковий театр, … батьки приводять дітей. 

Вправа 10. Обрати транспорт, за допомогою якого можна дістатися 

певного місця (автомобіль, потяг, пароплав, літак, мотоцикл, 

гелікоптер, метро) 

Наприклад: гора Кайлас – це місце, куди можна дістатися гелікоптером. 

1. Станція Лозова. 

2. Вулиця імена Івана Франка. 

3. Гора Арарат. 

4. Місто Нью-Йорк. 

5. Ралі на трасі № 15. 

6. Місто Київ. 

7. Курорт Буковель. 

8. Станція в Антарктиді. 

9. Місто Сідней. 

10. Місто Токіо. 

 

Текст 

На сьогодні питання утилізування сміття є надзвичайно гострим. Люди 

споживають і викидають, не замислюючись, куди потім потрапляють 

відходи. Є певні правила, яких треба дотримуватись під час утилізування. 

Наприклад, щоб дізнатися, куди викинути сміття після пікніку в лісі чи 

парку, можна зателефонувати в житлову експлуатаційну комісію. Для скла і 

пластику є спеціальні контейнери, куди кожен може віднести, наприклад, 

пляшки. 

Будівельне сміття потрібно збирати в міцні мішки і виносити на 

контейнерний майданчик, звідки його заберуть спеціальною технікою. Не 

можна важке сміття після ремонту висипати в баки, куди викидають 

побутове сміття. 

Холодильники та іншу побутову техніку заборонено залишати біля 

сміттєвих баків. Є спеціальні майданчики, куди треба відносити 
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великогабаритну техніку. Її можна здати на переробку в пункти екологічних 

організацій. Також є спеціальні пункти, куди потрібно відносити батарейки, 

люмінесцентні лампи, ліки, олію, фарбу, фільтри для води, побутову хімію. 

Завдання 

1. Дати назву тексту. 

2. Відповісти на запитання: 

 куди треба викидати пластикові пляшки? 

 куди треба викидати сміття після ремонту? 

 куди треба викидати холодильники? 

 де можна зберігати резервні копії? 

3. Визначити відмінки підкреслених слів: 

 куди викинути сміття; 

 зателефонувати в комісію; 

 будівельне сміття потрібно збирати; 

 заберуть спеціальною технікою; 

 потрібно відносити батарейки. 

 

 

КОНСТРУКЦІЯ «ЩО, ЗВІДКИ…» 

 

що, звідки… 

Це місто Київ. З нього приїхав мій друг  

Це місто Київ, звідки приїхав мій друг 

 

Вправа 11. Визначити, звідки походить мешканець міста 

Чоловіки Жінки 

Київ 

Одеса 

Тернопіль 

Гусятин 

Єнакієве 

Вишгород 

Білопілля 

Запоріжжя  

Харків 

вишгородець 

білополець 

тернополець 

харківець 

гусятинець 

одесит  

єнакієвець 

киянин 

запоріжець  

Київ 

Полтава 

Луганськ 

Бережани 

Кіровоград 

Бориспіль 

Золотоноша 

Бердянськ 

Біла Церква 

кіровоградка 

бережанка  

бориспілька  

бердянка  

білоцерківка 

киянка 

луганка 

полтавка 

золотонішка 

 

Вправа 12. Зробити складні речення із простих 

Наприклад: Це місто Дніпропетровськ. З нього я привіз сувенірну ручку. 

                     Це місто Дніпропетровськ, звідки я привіз сувенірну ручку 

1. Це місто Біла Церква. З нього я привіз магніт. 

2. Це місто Одеса. З нього я привіз мушлю. 

3. Це місто Київ. З нього я привіз сувенірну тарілку. 

4. Це місто Ужгород. З нього я привіз ляльку-мотанку. 
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5. Це місто Львів. З нього я привіз шоколад. 

Вправа 13. Зробити прості речення зі складних  

1. Це кімберлітова трубка, звідки добувають алмази. 

2. Це родовище, звідки добувають сіль. 

3. Це колаген тканин, звідки отримують желатин. 

4. Це берег моря, звідки місцеві мешканці приносять бурштин. 

5. Це відділ вторинної переробки, звідки надходить сировина. 

Діалог 

– Привіт, Анісе!  

– Привіт, Микито! 

– Анісе, завжди хотів спитати, звідки ти прибув? 

– Я прибув з Тунісу. А ти звідки? 

– Я приїхав у Дніпропетровськ із села Петриківка. 

– О, знайома назва! Я знаю про нього. 

– Звідки ти знаєш про Петриківку? 

– Я читав про петриківський розпис. Він дуже відомий! 

 

Текст 

Україна в геополітичному значенні – транзитна країна, яка може 

забезпечувати транзит вантажів, електроенергії, нафти і газу зі сходу на захід 

і з півночі на південь. Важливо утвердитися як зв’язна ланка між Європою та 

країнами Закавказзя, Південно-Західної Азії, Єгипту. Є коло країн, звідки в 

Україну імпортують ті чи інші товари. 

До основних торговельних партнерів України належать: Росія (41,7% 

імпорту), Німеччина (друге місце серед країн, звідки Україна імпортує 

товари, – 8,1%); Туркменістан (третє місце за обсягом імпорту в Україну, 

причому одного товару – природного газу), США. 

Із країн Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва 

(АТЕС) імпортують чорні і кольорові метали, а також вироби з них. З країн 

СНД – продукцію машинобудування, готові продукти харчування. Країни ЄС 

– це країни, звідки привозять мінеральні продукти, продукти рослинного 

походження. Дослідження показали, що поруч із польськими яблуками та 

еквадорськими бананами, головним імпортом із Німеччини став екстракт 

кави, чаю і мате, а з Індії – тютюнова сировина. 

Завдання 

1. Дати назву тексту. 

2. Відповісти на запитання: 

 куди треба викидати пластикові пляшки? 

 куди треба викидати сміття після ремонту? 

 куди треба викидати холодильники? 

 де можна зберігати резервні копії? 

3. Визначити відмінки підкреслених слів: 

 куди викинути сміття; 

 зателефонувати в комісію; 
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 будівельне сміття потрібно збирати; 

 заберуть спеціальною технікою; 

 потрібно відносити батарейки. 

 

 

КОНСТРУКЦІЯ «ЩО, КОЛИ…» 

 

що, коли… 

Це холодильник. Туди кладуть продукти для зберігання 

Це холодильник – місце, куди кладуть продукти для зберігання 

Слово «коли» може позначати: 

а) час: дослід уже завершився, коли студенти зайшли до лабораторії 

Синоніми: у той час, як; у той момент, як 

б) умову: піпетки застосовують, коли треба виміряти об’єм рідини 

Синоніми: якщо; щоб; для того, щоб. 

 

Вправа 14. Визначити, у якому реченні вказується час, у якому – умова 

1. Коли ти будеш здавати курсову роботу? – Я буду здавати її, коли складу 

список використаних джерел. – Я буду її здавати наступного тижня. 

2. Коли ми підемо до театру? – Ми підемо до театру 16 квітня. – Коли 

складемо іспити, підемо до театру. 

3. Коли потрібно додавати реагент? – Реагент потрібно додавати, коли 

розчин набуде червоного кольору. – Реагент потрібно додавати за 5 хвилин. 

 

Увага! У відповіді на питання «коли» на позначення майбутнього часу 

використовуються слова завтра, за хвилину, за дві/три/чотири хвилини, за 

п’ять/шість/десять хвилин, за півгодини/годину, за тиждень/місяць/рік, 

наступного тижня/місяця/року; на позначення минулого часу вчора, 

позавчора, дві/три/чотири хвилини тому, тиждень/місяць/рік тому. 

 

Вправа 15. Дати відповідь на запитання 

Наприклад: Коли ти будеш прибирати кімнату?(за 10 хвилин) 

                  – Я буду прибирати кімнату за 10 хвилин 

1. Коли ви будете здавати контрольну роботу? (за 15 хвилин) 

2. Коли ти будеш на роботі? (за півгодини) 

3. Коли вам принести каву? (після основної страви) 

4. Коли ви їдете в Париж? (наступного тижня) 

5. Коли вони вийдуть із кімнати? (за годину) 

Вправа 16. Дати відповідь на запитання 

1. Коли ви будете йти в кіно? 2 Коли ви будете йти додому? 3 Коли 

відбудеться свято для студентів? 4 Коли буде Новий рік? 5 Коли почнуться 

канікули? 6 Коли почалася сесія? 7 Коли ви зателефонуєте подрузі? 8 Коли 

ви лягли спати? 9 Коли ви були у спортзалі? 10 Коли ви зайдете в мережу? 
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Увага! У реченнях умови часто використовується конструкція  

«коли …, тоді…». При цьому обидві частини речення узгоджено в часі 

Коли Ньютону на голову впало яблуко, тоді він зрозумів закон тяжіння 

Коли ідеш на пляж, тоді треба брати із собою крем від сонця 

Коли він почне займатися спортом, тоді в нього буде чудова фігура 

 

Вправа 17. Поєднати дві частини речення 

1. Коли люди знайдуть компроміс… 

2. Коли людина щаслива… 

3. Коли до транспорту заходить літня 

людина… 

4. Коли студент заходить до 

аудиторії… 

5. Коли ти звертаєшся до 

незнайомця… 

6. Коли дівчина перебуває в 

компанії… 

7. Коли вітаєшся із жінкою… 

8. Коли збираєтеся в гості… 

9.  Коли працівник збирається сушити 

мокру парасольку…  

10. Коли перебуваєш у кав’ярні… 

А) тоді звертайся на «Ви» 

Б) тоді можна не тиснути їй руку 

В) тоді не можна класти сумку на 

стіл 

Г) тоді зникнуть війни 

Д) тоді треба поступитися їй місцем 

И) тоді вона робить щасливою 

інших 

Е) тоді він повинен зняти шапку 

Ж) тоді вона не повинна 

розчісуватися 

К) тоді не можна ставити її в 

розкритому вигляді 

Л) тоді обов’язково попередьте про 

свій прихід. 

Увага! Синонімічні конструкції 

Коли речовина плавиться, вона перетворюється на рідину 

Під час плавлення речовина перетворюється на рідину =  

У цьому випадку використовуються віддієслівні іменники 

Горіти – горіння 

Кипіти – кипіння 

Ділити – ділення 

Плавити – плавлення 

Виготовити – виготовлення 

Охолоджувати – охолодження 

Випаровувати – випаровування  

Нагрівати – нагрівання 

 

Вправа 18. Замінити речення з конструкцією під час 

1. Коли метали сполучаються з киснем, утворюються оксиди металів. 

2. Коли лужні метали сполучаються з воднем, утворюються гідриди. 

3. Коли атоми Карбону сполучаються один з одним, утворюються ланцюги. 

4. Коли виготовляють розчини, їх зберігають у хімічних склянках. 

5. Коли титрують розчини, використовують конічні колби. 

6. Коли набирають в’язкі речовини, використовують шпатель. 

7. Коли треба виміряти температуру, беруть термометр. 

8. Коли лід плавиться, він перетворюється на воду. 

9. Коли вода охолоджується, вона перетворюється на лід. 

10. Коли вода нагрівається до 100ºС, вона перетворюється на пару. 

 

Увага! Хімічні терміни з іменем  

Термін + прізвище (ім’я) у родовому відмінку 
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Наприклад: барвник синій Вюрстера
Р.в.

 

                      таблиця Менделєєва
Р.в. 

                      синтез Дебнера-Міллера
Р.в.

 

Під час відмінювання змінюється лише перша складова терміна: 

Наприклад: 

 

Р.в. барвника синього Вюрстера 

Д.в. барвнику синьому Вюрстера 

З.в. барвник синій Вюрстера 

О.в. барвником синім Вюрстера 

М.в. (на/при/у) барвнику синьому Вюрстера 

 

Винятки у відмінюванні прізвищ у термінах (із закінчення на –е, –о, –і): 

Кольбе – реакція Кольбе 

Канніццаро – реакція Канніццаро 

Сузукі – реакція Сузукі 

Те ж стосується назв із двома прізвищами 

Корі–Хаус – реакція Корі–Хауса 

Коллі–Толленс – формула Коллі–Толленса 

Буво-Блан – метод Буво–Блана 

 

Вправа 19. Розкрити дужки, поставити прізвище у правильному 

відмінку 

1. Синтез (Ганч), синтез альдегідів (Гаттерман), ізомеризація (Курсанов), 

зворотний каталіз (Зелінський), каталізатор (Фрідель–Крафтс), каталізатор 

(Циглер–Натт), кислота (Льюїс), конденсація (Мейєрвейн), метод (Бергіус), 

метод (Гофман), метод (Ружичка), метод (Реппе) метод (Хюккель). 

2. Метод (Штреккер–Зелінський), ефект (Натан–Бейкер), перегрупування 

(Бекман), перегрупування (Вагнер–Мейєрвейн), правило (Зайцев), правило 

(Корнблюм), реактив (Гріньяр), реактив (Майлс), реакція (Реформатський), 

реакція (Удріс–Сергєєв), реакція (Хелль–Фольгард–Зелінський), теорія 

напруження (Байєр), проекційна формула (Ньюмен). 

Вправа 20. Скласти речення із поданих слів, узгодивши із питаннями 

1. Походити від чого? 2. Створений ким? для чого? коли? 3. Виготовлений 

ким? для чого? як? коли? 4. Вивчення чого? для чого? 5. Сприяти кому? 

чому? 

 

Текст 

 

Особливу групу утворюють терміни, що походять від імен вчених і 

винахідників. Наприклад, бакеліт – назва фенолформальдегідної смоли, 

синтезованої американським ученим Л. Бакеландом; бертоліди – сполуки 

змінного складу, названі на честь французького хіміка К. Бертолле; сплав 

Вуда – металоорганічний сплав, виготовлений американським фізиком 

Р. Вудом. 

Є іменні назви приладів – посудина Дьюара, прилад Гофмана, лійка 

Бюхнера, колба Вюрца, склянка Тищенка тощо. У хімічній термінології є 
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також іменні назви законів і правил: закон Авогадро, теорія Бутлерова, 

принцип Паулі, правило Хунда (Гунда). 

Величезна кількість іменних реакцій, особливо в органічній хімії: 

реакція Кучерова, реакція Зелінського, реакція Вюрца. 

Вивчення походження термінів сприяє більш усвідомленому 

оволодінню хімічними поняттями і законами. Вивчити хімічну термінологію 

неможливо, не усвідомивши основи науки. 

Завдання 

1. Дати назву тексту. 

2. Скласти план до тексту. 

3. Визначити відмінки підкреслених слів: 

− утворюють особливу групу 

− сполуки змінного складу 

− колба Вюрца 

− походження термінів 

− суть основ науки 

 

 

 

ДОДАТКИ 

 

 

Відповіді на завдання. 

Вправа 12: 1. В), 2. Г), 3. А), 4. Б), 5. К), 6. Л) , 7. И), 8. Д), 9. Ж), 10. Е). 
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