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МІЖМОВНЕ ЗІСТАВЛЕННЯ - ШЛЯХ ПОДОЛАННЯ 
ГРАМАТИЧНИХ ТРУДНОЩІВ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ 

НАВЧАННЯ МОВИ ІВРИТ 

Мова іврит вивчається у школах України як ок-
ремий предмет у складі інваріантної частини 
навчального плану шкіл з українською мовою 

навчання з вивченням мов національних меншин та у 
школах із поглибленим вивченням єврейської мови. 

Поряд із мовленнєвою та соціокультурною лінією 
навчання важливою складовою змісту навчання мови 
іврит є мовна лінія, що забезпечує формування лінг-
вістичної компетенції учнів. Мовна лінія навчання пе-
редбачає формування та розвиток в учнів знань про 
мову та мовних умінь. Виходячи із сучасного комуні-
кативного підходу до навчання мови, особливо другої, 
мовна лінія має певну специфіку, адже особлива увага 
повинна приділятися формуванню мовних умінь, не-
обхідних для практичного володіння мовою, а саме 
розширенню, активізації словникового запасу учнів, 
розвитку граматичних умінь та навичок (утворенню 
форм слова, побудови словосполучень, речень, вико-
ристанню засобів зв'язку речень у тексті), формуван-
ню орфоепічних, графічних, правописних умінь і на-
вичок. Також на початковому етапі навчання здійс-
нюється пропедевтична робота з формування вмінь 
мовного розбору. Відповідно до програми учнів навча-
ють розпізнавати мовні явища, усвідомлювати особ-
ливості звукової, граматичної форми слова, його мор-
фемної будови, значення, побудови словосполучень і 
речень. 

На сучасному етапі в школах із вивченням мови 
іврит першокласники одночасно починають оволоді-
вати кількома мовами — українською (російською), 
іноземною (англійською, французькою чи іншою) та 
мовою іврит (або як мовою роду, або як другою інозем-
ною). З огляду на це мовна робота повинна включати 
зіставлення подібних, але не однакових явищ у мовах, 
що вивчаються, зокрема в мові іврит та українській. 

На початковому етапі вивчення мови іврит важли-
вим є тематико-ситуативний підхід, оскільки програ-
мовий матеріал подано відповідно до сфер спілкуван-
ня (особистісної, публічної, освітньої, професіональ-
ної) та відповідних мовленнєвих ситуацій. 

Для запобігання явищам інтерференції та транспо-
зиції необхідно вправляти учнів у зіставленні мовних 
явищ. Для цього пропонується аналізувати основні 
граматичні труднощі, що виникають під час вивчення 
зазначених у програмі тем — «Знайомство», «На 
уроці», «Сім'я», «Котра година?», «Режим дня», «Тра-
пези», «Шаббат», «Поїздки», «Удома», «На пошті», 
«Покупки», «Здоров'я», «Погода». Розглянемо основні 
граматичні труднощі, які виникають у процесі опану-
вання цих тем. 
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Знайомство 
1. Займенник + іменник: 
. «ЛГ7 *Г Л» .«ПШ» ЛЛХ» .«mttf *>2К» (Я Сара. Ти Моше. 

Вона Діла.) 
В українській мові, як і в івриті, порядок слів у 

реченнях однаковий. Відмінність полягає у вживанні 
займенників: 

вони - |Л\ПЛ, 671 - "|ЛК\ПЛХ, ми - 13ГШ, вОИСІ - ХЧЛ, 61Н - КІЛ, 
ти - лх\ллк, я - чк. 
Як бачимо, у мові іврит, на відміну від української, 

відсутня форма середнього роду, тобто займенник во-
но, а у 2-ій особі однини та множини й 3-ій особі мно-
жини в івриті існують форми чоловічого й жіночого 
роду. 

Також, на відміну від української мови, в івриті 
відсутня ввічлива форма займенника Ви при звер-
танні до людини похилого віку, незнайомої або поваж-
ної людини у формальному спілкуванні. 

«Ти, Capo, ...» і «Ви, Capo, ...» — tfa івриті позна-
чається однаково «лт^ лк», «Ти, Моше,...» і «Ви, Моше, 
...» —«7\№ ЛЛК». 

2. Питальні речення: 
«?пр5Г К ІЛ» «?Л2П ЛХ» (Ти (Ви) Хана? Він Яків?) 
Як і в українській мові, так і в мові іврит питальні 

речення, що передбачають відповіді так або ж, мають 
однаковий порядок слів. 

3. Ім'я (займенник або ім'я чи прізвище) + іменник: 
. « m i t t a n t t » ла^Ьп К ІЛ» (Вінучень. Мір 'ям -учителька.) 
Такі синтаксичні конструкції в обох мовах однако-

ві. 
4. їм!я (займенник або ім'я чи прізвище) + іменник 

+ прикметник: 
.«па4 Л 7 У л г л » . «mt rnn л и ^ л у ї х » .«зііз 7V» к і л » 
(Він хороший хлопчик. Ви нові учениці. Ріна -
красива дівчинка.) 
В українській мові, як правило, прикметник зав-

жди стоїть перед означуваним іменником (хороший 
хлопчик, нові учениці, красива дівчинка). На відміну 
від української, в мові іврит першим уживається імен-
ник, а вже потім — прикметник. 

Слід відзначити, що в українській мові іменники 
належать до трьох родів — чоловічого, жіночого й се-
реднього, в івриті — лише до двох — чоловічого та 
жіночого. Прикметник узгоджується з іменником у 
роді, числі та відмінку: 

Т'Г - хороший хлопчик, ллиз ЛІ^ - хороша дівчинка, 
nrmu D^V - хороші діти. 
5. Ім'я (займенник/ім'я чи прізвище) + приймен-

ники »(з/із) + власна назва: 
.«D^ttttTtt 0"П» .«nr«1i?1Ktt ЧК» (Я з України. 
Хаїм із Єрусалима.) 
Ця конструкція в обох мовах побудована однаково, 

але в івриті прийменник з(із) пишеться разом зі сло-
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BOM, що стоїть після нього, тобто зі словом, до якого на-
лежить. 

У мові іврит, на відміну від української, іменники 
не змінюються за відмінками, а для зв'язку слів вико-
ристовуються прийменники. У формі називного 
відмінка іменник не має прийменника, у родовому 
вживається з прийменником ю ш («шель»), у даваль-
ному — «*?» («ле»), знахідному — з часткою «лх» («ет»), 
орудному — «з» («бе») та словом «ллтуп»(«беезрат»), 
місцевому — <оу» («аль»), «з» («ба») та ін. 

6. Ім'я (займенник або ім'я чи прізвище) + прий-
менник «з» (у/в) + ім'я (іменник, прізвище, власна на-
зва): 

.«ЛТ2 аггпк» ,«ЛЛ*03 12ПЗК» (Ми у класі. Авраам в Яфо.) 
Ці конструкції однакові в обох мовах. Але, напри-

клад, у випадку вживання іменника з прийменником 
(на вулиці) в українській мові використовується прий-
менник на, а в івриті — «п» (у/в). Тому часто учні при-
пускаються помилок: висловлюючись на івриті, вони 
застосовують українську конструкцію на вулиці 
(«mmn ^у») замість правильної «пчгпп» (в улицг). 

7. Заперечуванні речення: 
.«Л-НХ ЧК .47 К*? ЧК» (Я не Дані. Я Ар 'є.) 
В українській мові й івриті такі синтаксичні кон-

струкції мають однакову будову. 
8. Ім'я (займенник, іменник, ім'я або прізвище) + 

дієслово в теперішньому часі + іменник (на позначен-
ня місця): 

.«ISO ГРПЗ П'ИйУ? ал». (Вони навчаються у школі.) 
-В івриті дієслова теперішнього часу змінюються за 

родами та числами, а не за особами: 
.«ТОЇ1? КІП ,ГіЛК (Я/ти/вона навчається.) (ч.р.); 
.«Піт NTI ,ЛХ (Я/ти/він навчається.) (ж.р.). 
9. Прислівник + іменник або займенник + дієслово 

чи власна назва місця: 
.« f̂cnwn кіл гшзв» (Тепер він в Тзраііі.); 
.«а^ttlb 13Л2К агл» (Сьогодні ми навчаємося.) 
Порядок слів однаковий в обох мовах. 
10. Питальні речення з питальними словами 
«?*рк» ?•»» ?ЛЗ,,К» (де? хто? звідки?) 

ЛЛХ ПЕРИ» (Де ти живеш?) 
«?1DD Л'ЗП іт (Хто навчається у школі?) 

Конструкції в обох мовах однакові. 
11. Уживання сполучника «і» (і/й/та). 
.«^пч Кіп» (Він і вона.) 
,<ОПіі зрЗГ» (Яків і Рахель.) 
Єднальний сполучник «і» в івриті виконує такі ж 

функції, як і єднальні сполучники в українській мові, 
але, на відміну від української, він пишеться разом із 
наступним словом. Тому часто учні роблять помилку, 
пишучи цей сполучник окремо, тобто переносять 
знання з української мови. 

12. Ім'я (займенник або іменник) 4- дієслово + імен-
ник: 

.«ЛППУ "Tfti1? чх» (Я вивчаю іврит.) 

.«Л̂ П ПК1Л ПЛіЧ» (Ти бачиш дім.) 
В обох мовах конструкції однакові. 

На уроці 
1. Вказівний займенник + іменник (+ прикметник): 
.«В̂ ЗИЗ ВЧ7У Л*7К» .«ЛЗІЗІ? Л7'г лкт» .«yrVirc лт» 
(Це стіл. Це маленька дівчинка. Це хороші діти.) 
У таких реченнях в українській мові вживають 

вказівний займенник це, не зважаючи на рід та число 
іменника, про який ідеться. В мові іврит, навпаки, 
вказівний займенник узгоджується в роді й числі з 

іменником, на який вказується. Тому учні часто при-
пускаються помилок, переносячи в мову іврит норму 
української, коли замість « с г а и і п ' г (Це хороші 
діти,), де займенник «п^к» (це) вживається у множині, 
використовують займенник «пт» (це), який в українсь-
кій мові не вказує на рід та число. Так само помиля-
ються і в разі вживання форми жіночого роду однини 
займенника «лкт» (це), використовуючи, як і в українсь-
кій мові, форму чоловічого роду взт{це). 

2. Означений артикль: 
.«гр*ш вп^Ь а ^ л » .«лл^зз лпітзл» .«7»^?7ч&,7лл» 
(Цей учень навчається. Ця вчителька у класі. 
Ці діти вивчають іврит.) 
Оскільки в українській мові означені артиклі не 

використовуються, на відміну від мови іврит, то перед 
учнями постає проблема їх уживання. Тому з дидак-
тичною метою інколи до означуваних іменників по-
думки додаємо вказівні займенники цей, ця, ці або са-
ме цей, саме ця, саме ці 

3. (є/немає) + іменник. 
Слова є/немає вживаються майже однаково в обох 

мовах, відмінність полягає в тому, що в більшості ви-
падків в українській мові вони, як правило, стоять на 
другому (третьому) місці в реченні, а в івриті — на 
першому. Інколи порядок слів у реченні однаковий в 
обох мовах. 

№ ЛЛ"0П» (У класі є стіл.) 
— порядок слів однаковий. 
.«•"ПП ^ №•» (Я маю друга.) 
— порядок слів у реченнях відрізняється: в івриті 

слово є вживається першим, а в українській мові — 
третім. 

Це стосується і використання слова немає: 
.«"рГПіз ЛЗ "рк» (Тут немає телефону.) 
В івриті слово немає вживається першим, а в ук-

раїнській мові — другим. 
У реченні «пт лк ^ №» (дослівний переклад Є в мене 

це., а українською — Це в мене є. або В мене є це.) учні 
також припускаються помилок, переносячи в іврит 
норми української мови. 

4. Будь ласка + неозначена форма дієслова: 
.«1303 іГПрЬ ЛФр>33» (Будь ласка, прочитай (те) у книзі.) 
На відміну від івриту, в українській мові немає та-

кої конструкції. Замість неозначеної форми дієслова 
вживається дієслово наказового способу у 2-ій особі 
однини або множини. 

5. Дієслово «хотіти» + дієслово. 
Дієслову «лхл» відповідає українське хотіти. Його 

вживання в обох мовах однакове: 
ляп плк па» .«лппу тоУ7 п т чп» 

(Давид хоче вивчати іврит. Що ти хочеш запитати?) 
6. Дієслово «повинен»/«треба». 
В українській мові є синтаксичні конструкції, що 

будуються як і в івриті: 
.«N12*7 -р-ІЯ КІП» .«ЮЗ1? Т"^» 
(Потрібно писати. Йому треба прийти./Він має прийти.) 
В інших випадках в івриті слово «тих» «2"П» (пови-

нен) виступає прикметником і змінюється за родами 
та числами. Порядок слів в обох мовах однаковий: 

«ПТО1? СГГГПї егта^ЛП» (Учні мають (повинні) писати.) 
.«ЛЗТ? Т"і>£ ЧК» (Я маю (повинен) йти.) 
.«13 ЛіиіГ7 ЛГРП ЛК» (Ти повинна зробити так.) 
7. Уживання прийменників. 
Потрібно звернути увагу на різне вживання прий-

менників в обох мовах. Двом івритським прийменни-
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кам відповідає один український, семантична від-
мінність виражена в уживанні різних відмінкових 
форм іменників і залежить від напрямку дії — де? і 
куди? Коли в українській мові прийменники не вжи-
ваються, їх роль виконують закінчення іменників. Але 
в івриті іменники не змінюються за відмінками, тому 
для зв'язку слів у реченні використовуються при-
йменники. Крім того, деякі з них в івриті пишуться ра-
зом з іменниками, а деякі — окремо. 

Наведемо приклади: 
.«ПІГЗЗ Т7У7ЛП» (Учень у класі.) 
.«ЛЛГЛ "рІГі ТО7ЛП» (Учень іде до класу.) 
.«ІіїЯ&'П Ья ПЗТО >3071» (Книга лежить на столі.) 
.«]ІТ7ЮТ Ьу >30П ЛК ТОФ» (Я поклав книгу на стіл.) 
«]Т?ПП 2UV КІП» (Він сидить біля вікна.) 

.«упояп ПЛіз ЧК» (Я пишу олівцем.) 
«Л^ПЗ» (Удома.) (прислівник) 
.«Гіпз», «mma» (На вулиці.) 
.«Л^П р КЗР» (Вийшов із дому.) 

пр1?» (Узяв у мене.) 
.«1>П TS Л*ап 1»» (3 хати до садка.) 
лф7\ *рзЬ Л^ПП уз» (Між хатою та садком.) 
«ЛЗПП D57 ^ЛіО» (Прийшов із другом.) 

Отже, у вживанні й написанні прийменників учні 
припускаються багатьох помилок, для усунення яких 
варто робити міжмовні зіставлення та навчати цілому 
висловлюванню. 

Школа. Сім'я 
lê Прийменник «у» + іменник у родовому відмінку. 
Українському прийменнику у в мові іврит від-

повідають два прийменники— «7», Крім цього, в 
українській мові приналежність виражає й закінчен-
ня іменника, чого немає в івриті: 

.«1ÜD7Ü ЕР ПрІГ*?» (У Якова є телефон.) 

.«HD0 ПЗП*?» (У Хани немає книги.) 
«ibSK (NXüj) HDOn» (Книга (знаходиться) в нього.) 
2. Є/немаєприйменник «у»(«Ь») з особо-

вим займенником + іменник. 
В івриті конструкція прийменник у («Ь») з особовим 

займенником прирівнюється до подібної конструкції в 
українській мові — прийменник у + особовий займен-
ник у формі родового відмінка: 

AÖKIWÜ. ППЗШ ЕГ» (У мене є сім я в Ізраїлі.) 
.«ПК f? ]\К» (У нього немає брата.) 
Також треба звернути увагу й на те, що в івриті 

слова «srYpx» є/немає передують займенникам, а в ук-
раїнській мові вони, як правило, вживаються після них. 

3. Присвійний прийменник «but». 
В українській мові немає відповідного прийменни-

ка. Замість нього для зв'язку слів уживається закінчен-
ня родового відмінка іменника або займенника: 

.«ПЛІ0П Ьш >30П ПТ» (Ця книга вчителя.) 
4. Присвійний прийменник <àw» із займенниками. 
В українській мові присвійні займенники узгоджу-

ються з іменниками в роді, числі й відмінку та стоять 
перед іменником. В івриті присвійний займенник змі-
нюється за особами, родами та числами і вживається 
після означуваного іменника: 

«^ü IDOn Лї» (Це моя книга.) 
ЛЛППЬП ПїГК» Ole твій зошит?) 

5. Прийменник «лк». 
В українській мові немає відповідного прийменни-

ка, його функцію виконує закінчення іменника у 
формі знахідного відмінка. В івриті цей прийменник 
уживається перед означуваним словом, за виключен-

ням прізвищ, імен у сміхуті, де ім'я є відомим, та іме-
нем із присвійним займенником, а також не тільки пе-
ред іменем з означеним артиклем: 

«?СП0 т ПХЛ 'Я» (Хто бачить Мір 'ям?) 
6. Числівник чоловічого та оюіночого роду. 
В українській мові до жіночого роду належать чис-

лівники 1 та 2 (один/одна, два/дві), решта числівни-
ків має лише одну родову форму. З огляду на це потрі-
бно звернути увагу учнів на те, що форми жіночого ро-
ду в івриті не мають закінчень, а форми чоловічого 
схожі на іменники жіночого роду. Це одна з помилок, 
якої припускаються учні, що вивчають іврит. 

Для кількісного рахунку (без іменників) в івриті вжи-
ваються числівники у формі жіночого роду (ЕГЛи/ ,лпк), 
а в українській — у формі чоловічого (один, два). 

Числівники один/одна («~™\лпх»)в івриті вживають-
ся завжди після іменника, а інші — перед іменниками. 
В українській мові числівник завжди стоїть перед 
іменником. 

В українській мові після числівника один 
уживається іменник у формі називного відмінка одни-
ни (або іншого відмінка, відповідно до того, яку функ-
цію в реченні він виконує), після числівників від 2 до 4 
— у формі родового відмінка однини, після числівни-
ків від 5 до 20 — у формі родового відмінка множини. 

Є також закони числівників: числівник 21 ужива-
ється як числівник 1, 32 — як 2, 23 — як 3 і т.д. 

.«7ПК Т07Л» (Один учень.) 

.«ггта7л чи» (Двоє учнів.) 

.«•"Тй^Л ЕГТйЛ о^те» (Тридцять двоє учнів.) 

.«п^тюп пегоп» (П'ятероучнів.) 
7. Питальні слова скільки? («лйз») , чий, чия, чиі 

((«О̂ РЮЙ)*). 
«?ПЛОЗ ЇГ П^ТЮП П0Э» (Скільки учнів у класі?) 
Присвійний займенник чий в українській мові змі-

нюється за родами й числами та являє собою одне сло-
во, тоді як в івриті він позначається двома: 

«9ПТП >Э0П Ъ IV» (Чия це книга?) 
«9ПТП їттап ^ Ъш (Чий це олівець?) 
«?Ї7КЛ СГ7ГП ^ 7U» (Чиї це діти?) 
Також слід звернути увагу на форму чию: 
«?ЛПр7 ПЛК "»а Гй >Э0П ЛК» (Чию книгу ти взяв?) 
Вислови: 
1. Дуже розповсюджений вислів Як (твої) справи? 

в мові іврит має дослівний переклад по», а нор-
мативний «?•'тчул тх». 

2. «топ» — добре, в порядку. 
Дослівний переклад обох івритських висловів має 

багато значень українською мовою, та в них є більший 
сенс — Як почуваєшся? («?іл\члп гав по») 

3. «тко гга» — дуже приємно. 
Слово дуже («7KQ») завжди вживають перед словом, 

що до нього відноситься. 
4. Як ім'я (кличуть, називають)?.. — «..>£ nu/п па», 
«по» (що) перекладається як як («тк»). Українською 

мовою переважно запитують особисте ім'я за допомо-
гою дієслова кликати («клр'7»), в івриті є декілька 
варіантів такої конструкції — Як тебе кличуть? та 
Як твоє ім'я?: 

«?"р ПЧПір ТК» - ПО» (Як тебе кличуть?) 
В українській мові займенник тебе стоїть у формі 

знахідного відмінка. Він не змінюється за родами, а 
відповідний займенник в івриті змінюється. 

(До/і/ буде.) 
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