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Preface 

“I feel great when I can speak a little 

 or make a connection –  

just to be more a part of the culture  

and know what is going on.” 

a PCV 

We would like to welcome you to Peace Corps Ukraine Language program! 

While coming to Ukraine you were worried about many things and we know that 

language was one of them. It is going to be a challenge but still you are neither the first 

nor the last to go through it. 

Our program consists of several parts. You will stay with Ukrainian families for 

six months, and this “language classroom” will be successful only if you wish it to be 

so. 

You will have four- to six-hour blocks of language classes at your Language/Cross-

Cultural Facilitators’ venues five days a week. Each week you will have integrated 

field trips to assure that the material learned is used in practice. You will also have 

some time for self-directed learning. We try to create all possible conditions for “total 

language immersion.” 

What is the foundation of the program? 

Experiential Learning  is based on the principle that people learn more effectively by 

“doing” rather than “seeing” or “hearing.” It focuses more on the learner's 

experiences. Instead of having the learner see a demonstration or hear a lecture, 

structured experiences are used to involve the person more in his/her own learning to 

make it more relevant. We actively involve the learner in structured experiences that 

help acquire new knowledge and skills. In the experiential approach, the trainer serves 

mainly as a facilitator, catalyst or resource. The responsibility for learning is on the 

learners themselves. 

A competency-based curriculum  is a performance-based outline of language tasks. 

This approach focuses not only on language, but also on the cultural context and 

purpose of communication. Some competencies are closely tied to work tasks, such as 

reporting an absence or making an appointment. Others reflect basic survival needs 

like buying food, handling emergencies and using local transportation. These 

competencies are those we anticipate PCVs will need most during the first several 

months in Ukraine. 

Self-directed language learning  plays a very important role. You actually are in 

charge of your own learning. It is you who decides what to pay attention to, you 

decide what to work on and you decide how you will study. Most learners hope for 

good lessons, interesting activities or relevant explanation without realizing that they 

can learn a lot more working in a self-directed mode. What is the key to learning a 

language? You want to learn the language – and to want to learn it, you need to have 

some good reasons, sufficient self-confidence and positive attitude. 
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The better you learn the language, the more similarities and differences you will find. 

Similarities will help you make associations with your memory. Speaking about 

Ukrainian/Russian and English, which at first sight seem different, we may name a lot 

of common as well as different things, starting from the alphabet, cases and phonetics. 

If we go deeply into the history of both languages, we will find that Ukrainian/Russian 

and English are members of the family of the Indo-European languages and are related, 

but this relationship becomes obvious only if go back centuries. Similarities between 

some words, e.g. brat* and brother, sestra* and sister clearly illustrate this shared 

English letters, both in the appearance and in the sounds they represent, e.g. K, M, T, 

A, E, I and O. Many Ukrainian/Russian letters have equivalent sound in English, but 

look quite different: Б is В; Г is G; П is P; Ц is TS and Ч is CH. Perhaps most 

confusing for those unfamiliar with the Cyrillic alphabet are the letters that look like 

Latin but in Cyrillic represent different sounds: В is V; С is S; P is R and H is N. 

 

Unlike English, Ukrainian and Russian express the relationship between words in a 

sentence by their endings. Nouns and adjectives take different endings depending on 

their function. In Ukrainian, these functions are grouped into six different cases. Each 

has its own ending. So the same word may have different endings depending on its 

usage in a sentence. Number 3 is special, meaningful for Ukrainian and Russian 

languages. Both have 3 genders, 3 tenses, 3 moods and 3 voices. 

 

Some differences between Ukrainian and Russian 

 

We have good news for you! There is much in common between Ukrainian and 

Russian phonetics, grammar and vocabulary. Just compare: 

Ukrainian Russian 

Доброво=лець Ко=рпусу Ми=ру Доброво=лец Ко=рпуса Ми=ра 

брат брат 

сестра= сестра= 

 

Interaction of the two languages leads to their mutual enrichment. Many Ukrainian 

words came to the Russian language: борщ, варе=ники, etc. 

 

But still Ukrainian and Russian are two independent languages with their different 

features. What features? For example, such Ukrainian letters as і, ї, є and apostrophe 

sign are absent in the Russian alphabet. And vice versa, such Russian letters as ы, э, ъ 

are absent in the Ukrainian alphabet. 

Similar sounds exist in both languages but their graphic representation is different: 

 

Ukrainian Russian 

и 

i 

e 

ы 

и 

э 

 

Don’t rush to read words without taking into consideration some basic norms of 

pronunciation in Russian: o is pronounced as [a] and e is pronounced as [и] in an 

unstressed position. 
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            [О=] 

 

   О 

 

            [А] 

молоко= [малако=] 

             [Е=] 

 

   Е 

 

            [И] 

телефо=н (тилифо=н] 

 

But there are also some changes in the pronunciation of consonants. 

 

Russian English 

[ш] 

что 
what 

[ш] 

коне=чно 
certainly 

 

Just keep this in mind! 

 

Language Learning Resources 

 

To make the language learning process easier, we developed the “Language  Resource 

Kit” in Ukrainian and Russian. The materials in the kit were designed by the Ukrainian 

Peace Corps Language/Cross-Cultural Team and are based on our experiences while 

working with Peace Corps Volunteers. Because of the bilingual situation in Ukraine, 

the manuals in the kit have been developed in two analogous versions in Ukrainian and 

in Russian.  

 

All the language materials have been developed for 2 years of study either with a 

teacher, language helper or on your own.  

 

Each “Language Resource Kit” is a set of the language manuals and handbooks, which 

we hope will be of great help for Trainees, Volunteers, Language/Cross-Cultural 

Facilitators and Tutors in the language learning/teaching process for 2 years and 

more.  

It consists of 8 manuals: 

1. “Highlights of Ukrainian or Russian Phonetics”  

2. “Let’s try to Write in Cursive!” Ukrainian or Russian 

3. “Grammar Reference Handbook” Ukrainian or Russian 

4. “English-Ukrainian Glossary of TEFL Terminology” or “English-Russian Glossary 

of TEFL Terminology” 

5. “Self-Directed Language Learning Manual” Ukrainian or Russian 

6. “Language Manual in Ukrainian or Russian. Part I.” 

7. “Language Manual in Ukrainian or Russian. Part II.” 

8. “Language Manual in Ukrainian or Russian. Part III.” 

 

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

- the alphabet with “true friends”, “false friends” and “new friends” 

- classification and pronunciation of vowels and consonants. Syllables and 

word stress 

- the interchange of sounds 

- reading of letter combinations 

- the main types of the intonation patters 

- phonetic exercises 
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“Let’s try to Write in Cursive!” is a workbook which consists of writing rules and 

practical writing exercises on: 

- ABC in cursive 

- Writing capital and small letters 

- Writing in cursive of announcements, greeting cards, messages, menus 

This manual is not mandatory. It is a supplement that can be used only according to 

the needs of Trainee/PCV. 

 

“Grammar Reference Handbook” is a guide that can be used as an additional 

material to “Language Manual” for independent language studying. The material given 

in the handbook is based on the academic approach to studying Ukrainian/Russian 

grammar. It contains the basic information about: 

- the changeable parts of the speech: noun, adjective, pronoun, numeral, verb, 

participle 

- the unchangeable parts of the speech: modals, adverb, conjugation, 

preposition, verbal adverb 

 

“English-Ukrainian Glossary of TEFL Terminology” or “English-Russian 

Glossary of TEFL Terminology” provides learners with the list of the most usable 

words of the classroom setting/management, etc. We hope that it will help you to 

enrich your professional vocabulary in Ukrainian/Russian. 

 

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

- identify and reflect on his/her learning style, attitudes and motivation 

- organize his/her language learning 

- experiment with a variety of strategies and tools for learning a language on 

his/her own 

 

“Language Manuals” 

Each “Language Manual” consists of: acknowledgements, pictures of PC staff who 

developed all the materials, preface, table of contents, grammar index and language 

topics. 

 

“Language Manual. Part I” includes the following language topics: “Getting 

Acquainted”, “Food: bazaar, store, restaurant”, “Life in a Community.” 

 

“Language Manual. Part II” includes the following language topics: “Time. 

Weather”, “City”, “Post Office. Telephone. Bank”, “Transport. Traveling.” 

 

“Language Manual. Part III” includes the following language topics: “Shopping”, 

“Health”, “Appearance. Emotions. Character”, “I am a PCV. I am a Teacher.” 

 

Each language topic in the “Language Manual” consists of the following parts: 

1. Behavioral Competencies 

2. New Vocabulary 

3. Cross-Cultural Highlights with authentic materials: maps, comparative 

measurement tables, schemes, schedules, etc. 

4. “Just Try It!”: 

- vocabulary exercises 

- communicative patterns with grammar explanation and exercises 

5. “Let’s Talk!”: dialogues, texts 
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6. “Let’s Sum Up!” – different exercises for revision, which also can be used as 

home task activities. 

7. “On Your Own:” 

- self-directed tasks 

- tips for self-directed language learning: vocabulary, grammar, 

communication 

- Enjoy it!: idioms, jokes, poems, songs, superstitions. 

8. Keys to vocabulary and grammar exercises. 

 

Each language topic was developed for different language learning levels: beginning, 

intermediate and advanced. 

 

Next to the exercises and different tasks you’ll find the stars, which mark the 

complexity of the task:  

- one star -*- marks the tasks for the beginning level,  

- two stars -**- the tasks for intermediate level, and  

- three stars -***- for advanced level. 

 

We really recommend that you to start with the beginning level, since all the tasks are 

interconnected. If you’ll find it really easy, than go ahead and continue with 

intermediate and higher. 

The vocabulary exercises do not have the stars next to them, since we recommend all 

the Trainees/Volunteers with different levels to try to complete all or at least most of 

them before you move to the next stage. 

 

 

We hope this introduction will help orient you to the language materials and clarify the 

main aspects of the Language Program. Now, let’s open the next page and start this 

unforgettable journey into the world of language. 

 

 

We wish you good luck and success in learning Ukrainian or Russian! 

 

 

 

With best regards, 

Language/Cross-Cultural Staff 

Peace Corps Ukraine 
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ЖИТТЯ= В УКРАЇНСЬКІЙ ГРОМА=ДІ 

LIFE IN A COMMUNITY 

 
 
 

 

    

        

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You will be able to: 

 

 

 Locate the facilities/rooms/items in the house 

 

 Identify pieces of furniture 

 

 Inquire about the use of facilities 

 

 Ask permission to use the facilities 

 

 Offer assistance/help 

 

 Express appreciation/gratitude 

 

 Inquire about a house for rent 

 

 Locate household items in a store 

 

 Select and pay for household items 

 

 Arange for household repairs 

 

 Report emergencies 

 

 

 

I would like to help my 

host family with the 

housework but I don’t 

know how to ask. 

You will find that 

out in this chapter. 
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Нові слова =/ New vocabulary 

Адре=са 

* 
Ва=ша адре=са? 

Ву=лиця........., буди=нок....,кварти=ра..... 

** 
Яка= ва=ша адре=са? 

Де ви живе=те? 

Я живу= на ву=лиці ........, 

                в буди=нку № 19, 

                в кварти=рі № 5. 

*** 
Я живу=  в багатоповерхо=вому буди=нку. 

                 в дру=гому під’їзді. 

                 на пе=ршому по=версі. 

                 в прива=тному буди=нку. 
* 
ву=лиця 

прову=лок 

буди=нок 

кварти=ра 

ключ 

ліфт 

по=верх 

** 
будівля 

під’їзд 

код 

замо=к 

вічко 

ру=чка 

*** 
да=ча 

вілла 

коте=дж 

пентха=ус 

гурто=житок 

прива=тний буди=нок 

багатоповерхо=вий буди=нок 

хмарочо=с 

схо=ди (pl) 

по=ручні (pl) 

площа=дка 

проліт 

зру=чності (pl) 

лічи=льник 

про=бка 

світло (еле=ктрика) 

вода= (водопостача=ння) 

газ (газопостача=ння) 

опа=лення (центра=льне опа=лення) 

 

Address 

 

What is your address? 

Street…..., building ……, apartment….. 

 

What is your address? 

Where do you live? 

I live on street….. 

           in building 19, 

           in apartment 5. 

 

I live    in a multi-storied building. 

              in the second entrance door. 

              on the first floor. 

              in a private house. 

 

street 

side street 

house 

apartment 

key 

elevator 

floor 

 

building 

entrance door 

entrance code 

lock 

peephole 

door-handle, door-knob 

 

dacha, summer residence 

villa 

cottage 

penthouse 

dormitory 

private house 

multistoried building 

skyscraper 

stairs 

railing, banisters 

landing, entryway 

flight of steps 

conveniences 

counter, meter 

fuse 

light (electricity) 

water (water supply) 

gas (gas supply) 

heating (central heating) 
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Кварти=ра 

* 
У вас вели=ка/мале=нька кварти=ра? 

У ме=не вели=ка/мале=нька кварти=ра. 

У кварти=рі є ......? 

Тут мо=жна ...? 

Так, мо=жна. 

Ні, не мо=жна. 

Де мо=жна кури=ти? 

Де ва=нна? 

За=йнято! 

Вільно! 

** 
Яка= у вас кварти=ра/кімна=та? 

Які у вас ме=блі? 

Скільки кімна=т у кварти=рі? 

*** 
Як увімкну=ти/ви=мкнути телевізор? 

Покажіть, як  працю=є пра=льна маши=на. 

                            пра=ти о=дяг. 

Я бу=ду ночува=ти у дру=га/по=други. 

Я бу=ду пізно. 

* 
кімна=та 

віта=льня/за=ла 

спа=льня 

кабіне=т 

дитя=ча 

ку=хня 

їда=льня 

коридо=р 

ва=нна 

туале=т 

две=рі (pl) 

сте=ля 

підло=га 

стіна=  

куто=к 

вікно= 

балко=н 

ло=джія 

тера=са 

двір 

сад 

клу=мба 

горо=д 

гара=ж 

сара=й 

тин 

огоро=жа 

підва=л 

дах 

гори=ще 

Apartment 

 

Do you have a big/small apartment? 

I have a big/small apartment. 

Is there a…/Are there …in the apartment? 

May I …? 

Yes, you may. 

No, you can’t.  

Where can I smoke? 

Where is the bathroom? 

Engaged!/occupied 

Vacant! 

 

What kind of apartment/room/ 

furniture/… do you have? 

How many rooms are there in the 

apartment? 

How do you switch on/off TV? 

Show me how  the washing machine works.                               

                              to wash clothes. 

I’ll stay overnight at my friend’s place. 

I’ll be back late. 

 

room 

living room 

bedroom 

study 

nursery 

kitchen 

dining room 

hallway 

bathroom 

toilet 

door 

ceiling 

floor 

wall 

corner 

window 

balcony 

loggia 

terrace 

yard 

garden 

flower bed 

vegetable garden 

garage 

shed, barn 

fence 

fence, wall 

basement, cellar 

roof 

attic 
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** 
шпале=ри (pl) 

фа=рба 

обши=вка 

обби=вка 

ка=хель (m) 

ліно=леум 

парке=т 

квати=рка 

віко=нниця 

*** 
звукоізоля=ція 

броньо=вані две=рі (pl) 

ґра=ти (pl) на вікнах 

заскле=ний балко=н 

покра=щене планува=ння 

підвісна= сте=ля 

килимо=ве покриття= (n) 

кімна=тна росли=на 

дома=шня твари=на 

кіт (m)/кішка (f)/кошеня= (n) 

пес (m)/соба=ка (m)/цуценя= (n) 

аква=ріум 

ри=бка 

клітка 

папу=га (m) 

кана=рка 

хом’я=к 

я=щірка 

біла ми=ша 

морська= сви=нка 

дома=шній пацю=к 

 

Ме=блі (pl) 

* 
стіл 

стіле=ць (m) 

дива=н 

ша=фа 

крісло 

ліжко 

крісло-ліжко 

ту=мбочка 

поли=ця 

ки=лим 

доріжка 

карти=на 

ва=за 

годи=нник 

буди=льник 

світло 

ла=мпа 

ла=мпочка 

 

wallpaper 

painting 

boarding, paneling, sheeting 

upholstery 

tile  

linoleum 

parquet, parquetry 

window leaf 

shutter 

 

soundproofing 

armoured door 

window grate 

glazed balcony 

improved lay-out/planning 

false ceiling, suspended ceiling 

carpeting 

house plant 

pet 

cat/kitten 

dog/puppy 

aquarium 

fish 

cage 

parrot 

canary 

hamster 

lizard 

white mouse 

guinea-pig 

pet rat 

 

Furniture 

 

table 

chair 

sofa 

wardrobe 

arm chair 

bed 

chair-bed 

bedside table 

shelf 

carpet/rug 

strip of carpet, stair-carpet 

picture 

vase 

clock 

alarm clock 

light 

lamp 

light bulb 
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лю=стра 

бра (n) 

батаре=я 

 

по=стіль (f) 

матра=ц 

поду=шка 

ко=вдра 

простира=дло 

на=волочка 

підко=вдра 

плед 

покрива=ло 

дива=нна поду=шка 

** 
што=ра 

жалюзі (pl) 

пала=с 

карни=з 

вішалка 

батаре=йка 

розе=тка 

вимика=ч/вмика=ч 

свічка 

свічни=к 

стінка 

гардеро=б 

антресо=ль (f) 

серва=нт 

трюмо= 

комо=д 

шухля=да 

пуф 

торше=р 

світи=льник 

*** 
книжко=ва ша=фа 

ша=фа для о=дягу 

ко=шик для папе=ру 

письмо=вий стіл 

настільна ла=мпа 

журна=льний сто=лик 

туале=тний сто=лик 

м’яки=й куто=чок 

крісло-го=йдалка 

двоспа=льне ліжко 

 

Ва=нна/Туале=т 

* 
ва=нна 

душ 

ми=ло 

шампу=нь (m) 

chandelier 

wall-lamp 

radiator 

 

bedding 

mattress 

pillow 

blanket, quilt 

bed-sheet 

pillow case, pillow slip 

blanket cover / slip, quilt cover / slip 

plaid, traveling rug 

coverlet, bedspread 

cushion 

 

curtain 

blinds 

carpeting 

cornice 

rack 

battery 

electric outlet 

switch 

candle 

candlestick 

wall units 

wardrobe 

mezzanine 

sideboard 

cheval-glass, pier glass 

chest of drawers, locker 

drawer 

padded stool, hassock 

standard lamp 

lamp 

 

bookcase 

wardrobe 

waste-paper basket 

desk 

desk lamp 

magazine table 

dressing table, dresser 

nook, corner unit 

rocker, rocking-chair 

double bed 

 

Bathroom/Toilet 

 

bath tub 

shower 

soap 

shampoo 
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дзе=ркало 

рушни=к 

** 
холо=дна/гаря=ча вода= 

зубна= па=ста 

зубна= щітка 

туале=тний папір 

відро= для папе=ру 

*** 
гель (m)для ду=шу 

піна для ва=нни 

сіль (f)для ва=нни 

про=бка для ва=нни 

занавіска для ду=шу 

вішалка для рушника= 

моча=лка 

гу=бка 

бри=тва 

гель/пінка для гоління 

гель/пінка для умива=ння 

бальза=м для воло=сся 

пра=льний порошо=к 

господа=рче ми=ло 

рідке= ми=ло 

ми=льничка 

таз (для прання=) 

гачо=к (sg) - гачки= (pl)  

моту=зка 

біде= 

уніта=з 

бачо=к 

кри=шка 

злив 

труба= 

кран 

змішувач 

умива=льник/ра=ковина 

йо=ржик для уніта=зу 

гу=мові рукави=чки (pl) 

душова= кабіна 

ва=ги (pl) 

 
 
Ку=хня 

* 
по=суд 

плита= 

сірники= (pl) 

кран 

** 
ша=фа для по=суду 

ра=ковина 

табуре=тка 

mirror 

towel 

 

cold/hot water 

tooth paste 

tooth brush 

toilet paper 

waste-paper bin (lit. bucket) 

 

shower gel 

bath bubbles 

bath salts 

bathtub stopper/plug 

shower curtain 

towel rail  

wash cloth 

sponge 

razor  

shaving gel/foam 

washing gel/foam 

hair conditioner 

laundry detergent 

washing soap 

liquid soap 

soap dish, soap tray 

laundry basin 

hook(s) 

rope 

bedet 

toilet bowl 

cistern/tank 

toilet lid 

flushing (lever) 

pipe  

faucet 

mixer faucet (for hot and cold water) 

washbasin 

toilet bowl brush 

rubber gloves 

shower cubicle 

scales 

 

 

Kitchen  

 

dishes/kitcheware 

stove 

matches 

faucet 

 

cupboard 

sink 

stool 
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*** 
навісна= ша=фа 

поли=ця 

кухо=нний стіл 

обідній стіл 

електроплита= 

га=зова плита= 

духо=вка 

конфо=рка 

лист, де=ко 

ви=тяжка 

запальни=чка 

попільни=чка 

та=ймер 

скате=рка 

віник 

сово=к 

відро= 

шва=бра 

ганчірка 

щітка 

сміття= (n) 

відро= для сміття= 

паке=т для сміття= 

ганчірка для пи=лу  

ганчірка для підло=ги 

ганчірка для по=суду 

за=сіб для миття= 

за=сіб для чи=щення 

 

Електропри=лади 

* 
телефо=н 

телевізор 

комп’ю=тер 

моніто=р 

проце=сор 

па=м’ять (f) 

диск 

диске=та 

дисково=д 

клавіату=ра 

ми=ша 

килимо=к для ми=ші 

наву=шники 

коло=нка 

ноутбу=к 

факс 

при=нтер 

ска=нер 

моде=м 

міксер 

то=стер 

 

wall cupboard 

shelf 

working top/kitchen table 

dining table 

electric stove 

gas stove 

oven 

ring, burner 

baking tray / sheet 

cooker hood 

lighter 

ash-tray 

timer 

table cloth 

broom 

dustpan 

bucket, pail 

mop, swab 

rag  

brush 

trash, garbage 

garbage can, waste-bin 

garbage bag 

duster 

floor-cloth 

dish-cloth 

detergent  

cleanser 

 

Domestic Appliances 

 

telephone 

TV set 

computer 

monitor 

processor 

memory 

disc 

floppy 

disk drive 

keyboard 

mouse 

mouse pad 

headphones, earphones 

speaker 

laptop 

fax 

printer 

scanner 

modem 

mixer, blender 

toaster 
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радіа=тор 

кондиціоне=р 

Сі-Ді-пле=йер 

Сі-Ді 

Ді-Ві-Ді-пле=йер 

Ді-Ві-Ді 

** 
фен 

пра=ска 

пилосо=с 

дистиля=тор 

холоди=льник 

пле=йер 

магнітофо=н 

диктофо=н 

касе=та 

відеомагнітофо=н 

відеокасе=та 

відеока=мера 

(цифрови=й) фотоапара=т 

музи=чний центр 

дома=шній кінотеа=тр 

пра=льна маши=на 

га=зова коло=нка 

*** 
те=рмос 

пло=йка 

вентиля=тор 

електроча=йник 

кавомо=лка 

кавова=рка 

морози=лка 

мікрохвильова= піч 

кухо=нний комба=йн 

посудоми=йня 

соковижима=лка 

йо=гуртниця 

фрітю=рниця 

духо=вка-гриль 

ва=фельниця 

кип’яти=льник 

обігріва=ч 

водонагріва=ч 

водоочи=щувач 

прасува=льна до=шка 

програва=ч компакт-ди=сків 

програва=ч Ді-Ві-Ді 

 

*** Інструме=нти 

но=жиці 

цвях, гвіздо=к 

молото=к 

шуру=п 

radiator 

air-conditioner 

CD player 

CD 

DVD player 

DVD 

 

hair-drier 

iron 

vacuum cleaner 

water distiller 

refrigerator 

walkman 

tape-recorder 

dictaphone 

tape/cassette 

VCR 

videotape 

videocamera 

(digital) camera 

stereo system 

home video 

washing machine 

water heater 

 

vacuum flask, thermos bottle 

iron curl 

fan 

electric kettle 

coffee grinder 

coffee maker 

freezer 

microwave oven 

kitchen unit 

dishwasher 

squeezer, juicer 

yoghurt maker 

chip pan 

rotisserie 

waffle iron 

immersion heater 

radiator, heater 

water heater 

water purifier 

ironing board 

CD player 

DVD player 

 

Tools 

scissors 

nail 

hammer 

screw 
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га=йка 

ви=крутка 

плоскогу=бці 

дрель 

свердло= 

фа=рба 

пе=нзель (m) 

 

Місцезнахо=дження 

в 

на 

над 

під 

за 

пе=ред 

між 

по=руч  з 

біля 

спра=ва 

зліва 

(не)дале=ко 

навпро=ти 

 

* 
нови=й 

стари=й 

(не)га=рний 

(не)комфо=ртний 

** 
чи=стий 

брудни=й 

світлий 

те=мний 

висо=кий 

низьки=й 

вузьки=й 

широ=кий 

тісни=й 

просто=рий 

(не)зру=чний 

(не)зати=шний 

суча=сний 

*** 
однокімна=тна 

двокімна=тна 

трикімна=тна 

чотирикімна=тна 

 
* 
жи=ти (I) 

допомага=ти (I) 

стоя=ти (II) 

лежа=ти (II) 

screw-nut 

screw-driver 

pliers 

drill 

perforator, auger 

paint 

brush 

 

Location 

іn 

on 

above 

under 

behind 

in front of 

between 

next to 

near 

on the right of 

on the left of  

(not) far from 

opposite 

 

 

new 

old 

(not) nice/(not)beautiful 

(un)comfortable 

 

clean 

dirty 

light 

dark 

high 

low 

narrow 

wide 

tight, cramped 

spacious 

(un)comfortable/(in)convenient 

(un)cosy 

modern 

 

one room 

two room 

three room 

four room 

 

 

to live  

to help 

to stand 

to lie 

apartment кварти=ра 
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сидіти (II) 

** 
висіти (II) 

знахо=дитися (II) 

увімкну=ти (I) 

ви=мкнути (I) 

захо=дити (II) 

вихо=дити (II) 

відчини=ти (II) 

зачини=ти (II) 

прибира=ти (I) 

пра=ти (I) 

прасува=ти (I) 

ремонтува=ти (I) 

*** 
Відчини=! (sg)/Відчиніть! (pl) 

Зачини=! (sg)/Зачиніть! (pl) 

Захо=дь! (sg)/Захо=дьте! (pl) 

Сіда=й! (sg)/Сіда=йте! (pl) 

Увімкни=! (sg)/Увімкніть! (pl) 

Ви=мкни! (sg)/Ви=мкніть! (pl) 

Зроби=! (pl)/Зробіть (pl)      тихіше! 

                                                       голосніше!   

 

Як запропонува=ти допомо=гу 

* 
Вам допомогти=? 

** 
Я мо=жу допомогти=. 

Я хо=чу допомогти=. 

*** 
Вам потрібна допомо=га? 

Дозво=льте допомогти=. 

Бу=ду ра=дий (m)/ра=да (f) допомогти=. 

Чим я мо=жу допомогти=? 

Якщо= вам не ва=жко, ... 

Я не хо=чу турбува=ти вас. 

Не турбу=йтеся. 

 

Як ви=словити подя=ку 

* 
Дя=кую. 

**  
Дя=кую за допомо=гу. 

Нема=(є) за що. 

*** 
Ду=же люб’я=зно з ва=шого бо=ку. 

Дя=кую за пропози=цію. 

Я ду=же вдя=чний (m)/вдя=чна (f) вам. 

Не ва=рто подя=ки. 

Завжди= ра=дий (m)/ра=да (f) допомогти=. 

 

 

to sit 

 

to be hanging 

to be located 

to switch on 

to switch off 

to come in 

to exit 

to open 

to close 

to clean 

to wash (clothes) 

to iron 

to fix/to repair 

 

Open! 

Close! 

Come in! 

Sit down! 

Switch on! 

Switch off! 

Turn down! 

Turn up! 

 

Offering Help 

 

Do you want me to help you? 

 

I can help. 

I want to help. 

 

Do you need help? 

Let me help you. 

I’d be glad to help. 

What can I do for you? 

If it is no trouble for you…. 

I do not want to bother you. 

Do not worry about it. 

 

Appreciation/Gratitude        

 

Thank you. 

 

Thank you for your help. 

Not at all. 

 

It’s very nice of you … 

Thanks for offering. 

I am very grateful to you. 

Don’t mention it. 

Always glad to help you. /You are 

welcome. 
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Поже=жна слу=жба 01 

* У ме=не в кварти=рі поже=жа. 

 

Аварійна слу=жба га=зу 04 

* У ме=не в кварти=рі за=пах га=зу. 

 
Міліція 02 

* 
Допоможіть! 

Що тра=пилось? 
Мене= пограбува=ли. 

** 
Мою= кварти=ру пограбува=ли. 

У ме=не вкра=ли гро=ші/су=мку. 

 

Безпе=ка 

* 
Обере=жно! 
Я вас не зна=ю. 

Я бу=ду крича=ти. 

** 
Я вам не відкри=ю. 

Ідіть звідси! 

За=раз при=йде мій друг. 

Я ви=кличу міліцію. 

Не чіпа=йте мене=! 

 

Пробле=ми у кварти=рі 

* 
У ме=не нема=є світла/води=. 

У ме=не не працю=є кран. 

** 
У ме=не злама=вся (m) телевізор. 

У ме=не злама=лась (f) плита=. 

У ме=не   тече= кран. 

                 перегоріла ла=мпочка. 

                 злама=вся замо=к. 

Я загуби=в (m)/загуби=ла (f) ключ. 

*** 
Перевір (sg)/Перевірте (pl)  газ/во=ду.                                                   

Не забу=дь (sg)/Не забу=дьте (pl) 

                                 ви=мкнути газ/во=ду. 

Мені потрібен      санте=хнік. 

                                  еле=ктрик. 

                                  ма=йстер. 

                                  газівни=к. 

 

** У го=стях 
Я хо=чу запроси=ти тебе=/вас у го=сті. 

Прихо=дь (sg)/Прихо=дьте (pl)до ме=не у 

го=сті. 

Дя=кую за запро=шення. 

Із задово=ленням!/З ра=дістю! 

Fire Department 

There is fire in my apartment. 

 

Emergency Gas Service 

There is a gas leak in my apartment. 

 

Militia Department 

 

Help! 

What happened? 

I was robbed. 

 

My apartment was robbed. 

Someone has stolen my money/bag. 

 

Safety 

 

Watch out! 

I don’t know you. 

I’ll yell. 

 

I am not going to open the door. 

Go away! 

My friend is coming. 

I’ll call the police. 

Don’t touch me! 

 

Household Problems 

 

There is no light/water. 

The faucet doesn’t work. 

 

My TV set is broken. 

My stove is broken. 

The faucet is leaking. 

The light bulb burned out. 

The lock is broken. 

I lost my key. 

 

Check the gas/water. 

Don’t forget to turn off the gas/water. 

 

I need       a plumber. 

                   an electrician. 

                   a repair man. 

                   a gas-man. 

 

Visiting 

I’d like to invite you to my place. 

Come to my place. 

 

Thank you for the invitation. 

With pleasure. 
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Я обов’язко=во бу=ду. 

Ви=бачте, я не мо=жу. 

На жаль я не мо=жу. 

Будь (sg)/Бу=дьте (pl) як вдо=ма. 

Мені тре=ба іти=. 

Ду=же шко=да, але= мені тре=ба іти=. 

На все до=бре! 

Дя=кую за чудо=вий ве=чір. 

Зачека=й! (sg)/Зачека=йте! (pl) 

Ми вас проведе=мо. 

I’ll be there by all means. 

I am sorry, I can’t. 

Unfortunately, I can’t. 

Feel at home. 

I need to go. 

I’m very sorry but I have to go. 

All the best!  

Thank you for a wonderful evening. 

Wait!  

We’ll see you off. 

 

Colloquial phrases: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У го=стях до=бре,       East or West, 

а вдо=ма кра=ще.         home is best 
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Спро=буйте свої си=ли!/Just try it! 

 

Лекси=чні впра=ви /Vocabulary exercises 

 

 

  1.  а) Name the pictures. 

                      b) Name the rooms where these items can be found.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

2.  a) Place the items in appropriate rooms (some items can belong to different rooms). 

 

Зал Спа=льня Коридо=р Ва=нна/Туале=т Ку=хня 
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b) In each column add 5 more items you consider important.  

 

3.  Solve the crossword puzzle. 

 

     
1 

     

   
2 

       

   
3 

       

    
4  

     

    
 5 

     

6     
      

   7  
      

    8 
      

    9 
      

10     
      

 

 

 

4.  Describe the pictures. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
 

Стіл, крісло, вішалка, холоди=льник, годи=нник, ва=за, плита=,  

ша=фа, дзе=ркало, стіле=ць, табуре=тка, ва=нна, ми=ло, шампу=нь, 

туале=тний папір, дива=н, ла=мпа, по=суд, две=рі, ту=мбочка. 

1) toilet 

2) mirror 

3) soap 

4) telephone 

5) bathroom 

6) sink 

7) gas 

8) water 

9) faucet 

     10) clock 
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 5.  Solve the crossword puzzle. 

                                                           
Across: 

4. refrigerator 
7. disc 
8. tape recorder 
9. TV set 

13. radiator 
14. mixer 
15. iron 
16. geyser 
17. telephone 
18. player 
19. camera 
20. VCR 

Down: 
1. air-conditioner 
2. vacuum cleaner 
3. distiller 
5. fan 
6. video camera 

      10. coffee maker 
      11. toaster 
      12. scanner 

 
           1    2    3         
                            
         4            5       
         6                   
                            
            7                
                            
                            
  8                9          
               10        11     
       12                     
          13                  
    14               15         
           16                 
17                    18        
          19                  
                            
                            
        20                    

 
6.   Name all the modern domestic appliances you would have in the apartment/house    

       of your dreams. State the rooms where you would have them. 

       Model:  1) мікрохвильова= піч – ку=хня 

                       2) телевізор – спа=льня, зал, ку=хня, ва=нна, кабіне=т. 

                    3) ............................... 

  
7. Match the English and Ukrainian variants. 
 

ремонтува=ти 

стоя=ти 

закри=ти  

увімкну=ти 

жи=ти  

пра=ти 

захо=дити 

ви=мкнути 

допомага=ти  

вихо=дити 

відчини=ти 

сидіти 

висіти 

лежа=ти 

знахо=дитись 

to sit  

to close 

to open 

to come in 

to help 

to live 

to switch on 

to exit 

to wash (clothes) 

to switch off 

to be located 

to lie 

to repair 

to stand 

to hang    



   Topic 4. Life in a community 

US Peace Corps Ukraine: Language Manual in Ukrainian 20 

8. Find antonyms for the adjectives. 
 

комфо=ртний – 

зру=чний – 

зати=шний – 

чи=стий – 

світлий – 

нови=й – 

висо=кий – 

га=рний – 

широ=кий –  

просто=рий – 

вузьки=й – 

низьки=й – 

стари=й – 

те=мний – 

брудни=й –  

 

9.  Odd one out. 

      Model:  Стіл, стіле=ць, буди=нок, ліжко, ша=фа. (All the rest are furniture items.)  
 

а)  Ву=лиця, прову=лок, буди=нок, кварти=ра, газ. 

б)  Під’їзд, по=верх, ліфт, телефо=н, схо=ди. 

в)  Спа=льня, ку=хня, две=рі, за=ла, ва=нна. 

г)  Підло=га, дива=н, сте=ля, стіна=, вікно=. 

ґ)  Кіт, ка=хель, ліно=леум, фа=рба, парке=т. 

д)  Кішка, соба=ка, ри=бка, папу=га, ва=за. 

е)  Душ, ту=мбочка, крісло, поли=ця, комо=д. 

є)  Поду=шка, ко=вдра, плед, плита=, матра=ц. 

ж) Ми=ло, дзе=ркало, телевізор, рушни=к, моча=лка. 

и)  Табуре=тка, кварти=ра, плита=, ра=ковина, ша =фа для по =суду. 

і)   Міксер, пилосо=с, то=стер, холоди=льник, міліція. 

ї)   Касе=та, но=жиці, ви=крутка, плоскогу=бці, молото=к. 

й)  Над, під, фен, навпро=ти, на. 

к)  Нови=й, чи=стий, кімна=та, га=рний, зати=шний. 

л)  Стоя=ти, лежа=ти, сидіти, ремонтува=ти, висіти. 

м)  Жи=ти, комфо=ртний, пра=ти, увімкну=ти, відчини=ти. 

н)  Поже =жна, міліція, слу=жба га=зу, еле=ктрик, адре=са. 

о)  Ла=мпа, ва=за, лю=стра, світи=льник, бра. 

п)  Сово=к, віник, шва=бра, стіл, ганчірка. 

р)  Адре =са, телефо=н, пле=йер, ліно=леум, ме=блі.  

 

10. Make your own list of cognates from the chapter. 

       Model: Адре =са, ліфт, коридо=р, гара=ж, ла=мпа, .....      
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* How to Ask Questions. 

Interrogative Pronouns 

 

- Яки=й ваш но=мер телефо=ну? - What is your phone number? 
- Мій но=мер телефо=ну 45-89-77. - My phone number is 45-89-77. 

 

To ask questions about an object or its qualities the Interrogative Pronouns  яки=й?  (m),  
яка=?  (f),  яке=?  (n),  які?  (pl) (what kind of)  are used. 

 

 * 11. Answer the questions.  

1. Яка= у вас адре=са? 

2. Яки=й у вас но=мер буди=нку? 

3. Яка= у вас кварти=ра? 

4. Яки=й у вас но=мер телефо=ну? 

5. Яки=й у вас но=мер під’їзду? 

6. Яка= у вас ку=хня? 

7. Яке= у вас дзе=ркало? 

8. Які у вас сусіди? 

 

 

* How to Tell About Location of Things. 

Nouns. The Locative Case 

 

- Де (знахо=диться) телефо=н? - Where is the phone (located)? 
- Телефо=н (знахо=диться) у коридо =рі. - The phone is (located) in the corridor. 

 

The Locative Case answers the question  де?  (where?)  and describes the location of a 

person or an object. Nouns in the Locative Case are always used with the preposition  

в/у (in/at) or на (on/at). That’s why the Locative Case has another name – the 

Prepositional Case. The reflexive verb  знаходи =тися (to be located, to be situated) is  

used in a sentence with the Locative Case. It is used mostly in two forms: 3
rd

 person sg 

- знахо =диться  and 3rd person pl - знахо =дяться. Example:   Де знахо=диться 

телевізор?   Where is a TV set located?  Де знахо=дяться ло=жки?   Where are the spoons 
located? In colloquial speech, the verb  знахо =дитися   is often omitted. 

 

**Note! In the Locative Case plural form all nouns with a hard stem end in -ах  and all 

nouns with a soft stem end in -ях. 
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Gender 

Nom. sg Loc. sg Loc. pl 

Noun 
end 

ing 
Noun 

end 

ing 
Noun 

end 

ing 

m 
коридо=р 

музе =й 

сons. 

-й 

в коридо =рі 

в музе =ї 

- і 

- ї 

коридо=рах 

в музе =ях 

- ах 

- ях 

f 

кімна=та 

спа=льня                        

терито=рія 

- а 

- я 

- ія 

в  кімнаті 

в спа=льні 

на терито=рії 

- і 

- я 

- ії 

в кімна=тах 

в спа=льнях 

на терито=ріях 

- ах 

- ях 

- ях 

n 
вікно 

мо=ре          

- о 

- е 

на вікні 

на мо=рі 

- і 

- е 

на вікнах 

на моря=х 

- ах 

- ях 

 

* Memorize! 

Noun Nom. Noun Loc. Interchange 

підлога на підлозі г  -  з 

Америка в Америці к -  ц 

поверх на поверсі х-ц 

 
 

 

 

                                         НА                                 В 

 

 

* Memorize! 

on the floor 
in the street 
on the staircase 
on the balcony 
in the kitchen 

на по=версі 

на ву=лиці 

на схо=дах 

на балко=ні 

на /в ку=хні 

 

 * 12. Answer the questions affirmatively or negatively. 

   Model: -  Холоди=льник в коридо=рі? (ку=хня) 

    -  Так, холоди=льник в коридо=рі. 

    -  Ні, холоди=льник на/в ку=хні. 

1. Телефо=н на ку=хні? (кімна=та) 

2. Дива=н в спа=льні? (кімна=та) 

3. Крісло на ку=хні? (зал) 

4. Годи=нник на стіні? (стіл) 

5. Балко=н на ку=хні? (кімна=та) 

6. Ва=за на холоди=льнику? (стіл) 

7. Дзе=ркало в спа=льні? (коридо=р) 

8. Дистиля=тор в кімнаті? (ку=хня) 

9. Фотогра=фія на столі? (стіна=) 

10. Туале=т у буди=нку? (ву=лиця) 

11. Кішка на ву=лиці? (кварти=ра). 

 
    * 13.  а) Complete the sentences with the prepositions   в/у  or   на. 

    1. Ки=лим ____ стіні. 2. Холоди=льник ____ ку=хні. 3. Ла=мпа ____  за=лі.  

 4. Телефо=н  ____ кімна=ті. 5. Стіле=ць _____балко=ні. 6. Телевізор ____ столі.  

7. Ша=фа ____ коридо=рі. 8. Дзе=ркало ____ стіні. 9. Ліжко ____ спа=льні.       

10. Што=ри _____вікні. 
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    b) Practice mini dialogues using the question word  де? (where?) and the 

sentences from the previous task. 

     Model: -  Де ки=лим?     

      -  Ки=лим на стіні. 

 

  14. * a) Read the text, translate it and underline the nouns in the Locative case. 

   Ната=лка живе= в місті  Ка=неві на ву=лиці Шевче=нка. Її буди=нок ду=же 

га=рний. Її кімна=та вели=ка і  світла. В кімна=ті є телевізор, дива=н, два крісла. 

На стіні карти=ни. На вікні  га=рні квіти. На столі  ла=мпа. В столі  кни=ги, ди=ски, 

фотоальбо=м.  

 

   ** b) Answer the questions about the text. 

1.  Де живе=  Ната=лка? 

2.  Вона= живе= на ву=лиці Шевче=нка? 

3.  В кімна=ті є дива=н? 

4.  Що є на стіні? 

5.  Де квіти? 

6.  Що є на столі? 

7.  Де знахо=дяться кни=ги і ди=ски? 

 

Memorize  the Nouns that have ending  -у   in the Locative Case 

 in the Meaning of Location! 

Nom. Loc. 

буди=нок 

холоди=льник 

ліжко 

годи=нник 

куто=к 

у буди=нку 

у холоди=льнику 

у ліжку 

на годи=ннику 

у кутку= 

 

 * 15. Make up sentences, as in the model. 

   Model: - Де наш кіт?  

    - Кіт у буди=нку.  

1. Стіл, крісло, мій соба=ка, пилос=ос (буди=нок). 

2. Ва=за, телевізор, сто=лик, віник ( куто=к). 

3. Ко=вдра, поду=шка, кни=жка, кіт (ліжко). 

4. Ку=рка, сала=т, сир, йо=гурт (холоди=льник). 

 

 * 16. Answer the questions choosing any location. 

1. Ла=мпа на ліжку чи на холоди=льнику? 

2. Дива=н в кутку= чи в це=нтрі кімна=ти? 

3. Кни=ги в буди=нку чи на  ву=лиці? 

4. Ва=за на вікні чи в кутку=? 

5. Годи=нник на холоди=льнику чи на столі? 

6. Кіт на ліжку чи на підло=зі? 

 

 

* How to Say the Object is Near Something. 

Nouns. The Genitive Case 

 
- Стіл  біля вікна=? 

- Так, стіл біля вікна=. 

- Is the table near the window? 
- Yes, the table is near the window. 
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The phrases with   prepositionі  біля (near), (не) дале =ко  від (not far from), навпро =ти 

(opposite),  зліва  від (to the left of),  спра=ва  від  (to the right of)  answer the question  де?  

(where?)  and denote location. 

 

English 
Ukrainian 

Preposition 

Noun 

Gen. 

near 
near 
(not) far from 
opposite 
to the left of 
to the right of 

біля 

ко=ло 

(не)дале=ко від      

навпро=ти 

зліва від 

cпра=ва від 

 

буди=нку (m) 
ша=фи (f) 
вікна= (n) 
две=рей (pl) 

 
 * 17.  a) Write  prepositions under the pictures. 

 

 

 

 

 

        near            far from   

   
 

 

 

 

 

not  far from   opposite       on the left, on the right 

 

    b) Describe the pictures using the prepositions with the Genitive Case. 

 

    * 18. Answer the questions.  

   Model: - Дива=н біля ша=фи? (крісло) 

    - Ні, дива=н біля крісла.  

1. Ша=фа ко=ло двере=й? (стіл) 

2.  Стіл навпро=ти вікна=? (две=рі) 

3.  Крісло зліва від ша=фи? (стіл) 

4.  Холоди=льник навпро=ти плити=? (ра=ковина) 

5.  Ла=мпа біля дива=ну? (ліжко) 

6.  Телевізор біля ша=фи? (крісло) 

7.  Телефо=н зліва від ва=зи? (годи=нник) 

8. Карти=на навпро=ти крісла? (дива=н) 

9.  Стіле=ць біля сто=лу? (вікно=) 

10. Ліжко навпро=ти ша=фи? (вікно=) 

 

  19. * a) Make up phrases using one of the prepositions requiring the  Genitive  

Case. 

     Model: дива=н/стіна=  - Дива=н біля стіни=. 

 1. ліфт/кварти=ра 7. годи=нник/ва=за  13. плита=/холоди=льник 

 2. стіл/вікно= 8. карти=на/крісло  14. то=стер/міксер 

 3. телевізор/дива=н 9. ша=фа/ліжко  15. табуре=тка/стіл 

 4. крісло/стіл 10. дива=н/две=рі  16. сово=к/віник 

 5. ла=мпа/ліжко 11. балко=н/крісло   17. розе=тка/телевізор 

 6. стіле=ць/стіл  12. ліжко/стіл        18. туале=т/буди=нок. 
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   ** b) Draw your room and describe where the things there are, using phrases 

from above.  

 

 

* How to Say Things Stand, Lie, Hang. 

                                      The Verbs стоя=ти, лежа=ти, висіти  

 

-  Ла=мпа стоїть на столі. 

-  Кни=га лежи=ть на столі. 

-  Карти=на виси=ть на стіні. 

The lamp is standing on the table. 
The book is lying on the table. 
The picture is hanging on the wall.  

 

          Let’s conjugate  the verbs стоя=ти (stand), лежа=ти (lie), висіти (hang). 
 

Pronoun Verb   стоя=ти Verb лежа=ти Verb висіти 

я 

ти 

він/вона= 

ми 

ви 

вони= 

стою= 

стоїш 

стоїть 

стоїмо= 

стоїте= 

стоя=ть 

лежу= 

лежи=ш 

лежи=ть 

лежимо= 

лежите= 

лежа=ть 

вишу= 

виси=ш 

виси=ть 

висимо= 

висите= 

вися =ть 

 

 

 * 20. Answer the questions using the verbs   стоя=ти,  лежа=ти,  висіти. 

 

   Model: - Су=мка лежи=ть на столі? (крісло) 

    - Ні, су=мка лежи=ть в кріслі.  

 

 

   1. Петро= сиди=ть на дива=ні?  (крісло) 

 

 

    

   2. Ма=ма стоїть біля сто=лу? (крісло) 

 

 

 

 

   3. Дівчинка лежи=ть на дива=ні? (ліжко) 

 

 

 

   4. Кни=ги стоя=ть в ша=фі? (поли=ця) 

 

 

 

 

   5. Ча=йник стоїть на плиті? (стіл)  
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   6.  Карти=на виси=ть біля телевізору? (дива=н) 

 

 

 

 

   7. Подушки= лежа=ть на ліжку?  (дива=н) 

 

 

 

   8. Ре=чі лежа=ть в ша=фі?  (валіза) 

 

 

 

   9.  Ла=мпа і телефо=н стоя=ть на телевізорі? (комо=д) 

              

   

 

   10.  Ключі і кни=га лежа=ть на стільці? (комо=д) 

 

 * 21. Make up sentences. 

   Model: Телевізор/стоя=ти/на /підло=га/біля/ дива=н. 

    Телевізор стоїть на підло=зі біля дива=ну. 

1. Ки=лим /висіти/на/ стіна=/біля/ вікно=. 

2. Ва=за/ стоя=ти/на/ стіл/ біля/ фотогра=фія. 

3. Годи=нник/ висіти/на /стіна=/навпро=ти/ дива=н. 

4. Холоди=льник/ стоя=ти/ в/ ку=хня/ біля/ стіл. 

5. Фотогра=фія/висіти/в кімна=та/ навпро=ти/ крісло. 

6. Календа=р / висіти/на/ стіна= /навпро=ти /две=рі. 

7. Крісло/ стоя=ти/на/ балко=н/ ко=ло/ вікно=. 

8. Ки=лим/ лежа=ти/ у/куто=к/ біля/  крісло. 

9. Хліб / лежа=ти/ на/ стіл/ ко=ло /сир. 

 

 

** How to Give More Details About Location. 

Noun. The Instrumental Case 

 
-  Де ла=мпа і пилосо=с? 

- Ла=мпа над столо=м, пилосо=с  під столо=м. 
- Where are the lamp and the vacuum cleaner? 
- The lamp is over the table and the vacuum     
   cleaner is under the table. 

 

The phrases with prepositions  над (over),  під  (under),  пе =ред  (in front of),  за (behind) 
поряд з  (close to), між  (between)  answer the question   де?  (where?)  and denote 

location.  

English Ukrainian Noun 

Preposition Instr. 

over 
under 

in front of 
behind 
next to 

between 

над 

під 

пе=ред 

за 

по=ряд з 

між 

 

столо=м (m) 
плито=ю (f) 
вікно=м (n) 

кріслами (pl) 
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 ** 22.  a) Translate prepositions under the pictures.  

 

 

       

 

   

 

  

 

             

            over             under            behind                               between  

 

  

    

 

 

 

 

  

       in front of                                    next to 

   

    b) Describe the pictures using the prepositions with the Instrumental 

Case.  

 

 

    * 23. Describe the location of things using prepositions.  

 
 над, під, за, біля, пе=ред, між. 

 

  
 
 
 
 
 

   
 ** 24. Answer the questions. 

   Model: - Що стоїть по=ряд зі сто=лом? (стіле=ць).  

    - По=ряд зі сто=лом стоїть стіле=ць.  

1. Що виси=ть над дива=ном? (фотогра=фія). 

2. Що знахо=диться під буди=нком? (гара=ж). 

3. Що знахо=диться за буди=нком? (шко=ла). 

4. Що лежи=ть під столо=м? (пилосо=с). 

5. Що лежи=ть по=ряд з дива=ном? (ки=лим). 

6. Що виси=ть по=ряд з кріслом? (календа=р). 

7. Що стоїть між кріслами? (сто=лик). 

8. Що стоїть пе=ред вікно=м? (стіл). 

9. Що виси=ть над ліжком? (ла=мпа). 

10. Що лежи=ть за ша=фою? (ша=хи). 

11. Що за вікно=м? (сад). 

12. Хто лежи=ть за кріслом? (кішка). 
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** Prepositions. Case Government 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      * Describing and the State of Objects 

 

 * 25. Describe things matching nouns and adjectives according to the gender. 

   Model: чи=ста (ку=хня, коридо=р) Чи=ста ку=хня/Чи=стий коридо=р. 

світла  ш=афа   

вузьки=й  ме=блі 

га=рний  ліжко 

книжко=ва  карти=на 

старі               крісло 

нове=   годи=нник 

дорога=  стіл 

зручне=  коридо=р  

   письмо=вий  кімна=та 

 

 

***Note! The form and function of Ordinal Numerals are similar to those of Adjectives. 

They are derived from the stems of Cardinal Numerals with the help of Adjectival 

endings. 

 

*** 26. Read and translate the sentences. Define the Case of the Ordinal Numerals. 

   Model: Кварти=ра знахо=диться на четве=ртому по=версі.(Loc.) 

1. Це мій пе=рший прое=кт. 

2. Тут нема=є дру=гої части=ни. 

3. Фільм іде= по четве=ртій програ=мі. 

4. Тре=ба зачини=ти  две=рі на дру=гий замо=к. 

5. Я увійшо=в у зал перед тре=тім  дзвінко=м. 

6. На п’я=тому по=версі ліфт не працю=є. 

7. Том загуби=в  дру=гий ключ. 

 

 

*** How to Refuse Help. 

Determinative Pronoun Oneself 

 
- Вам допомогти =? 

- Дя=кую, я сам. 

- Дя=кую, я сама=.  

- Should I help you? 
- Thank you, I will do it myself (m). 
- Thank you, I will do it myself (f). 

Preposition Example Case Question 

на 

в/у 

на  столі 

в кварти=рі 
Loc. 

 

 

ко=ло 

біля 

(не)да=леко від 

ко=ло сто=лу 

біля кварти=ри 

дале=ко від шко=ли 
Gen. 

 

 

де? 

 

під 

над 

пе=ред 

за 

під столо=м 

над дива=ном 

пе=ред кварти=рою 

за вікно=м 

Instr. 
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The Determinative Pronoun сам (oneself)  is used to refer back to the subject of the 

sentence. If the pronoun  сам  occurs after the Noun or Personal Pronoun, it means 

that the person in the question did the action on his own, without any help from others.  

If the Pronoun  сам  occurs before the Noun (and after the Personal Pronoun in an 

oblique case), it singles out  a certain person and emphasizes his/her importance. 

 

Case m, n f pl 

Nom. сам, саме= сама= самі 

Gen. само=го само=ї сами=х 

Dat. само=му самій сами=м 

Acc. само=го, саме= сама= самі 

Instr. сами=м самій сами=ми 

Loc. (на) само=му (на) самій (на) сами=х 

 

*** 27. Read and translate. Define the gender of the pronouns. 

1. Джон готу=є сніда=нок сам. 

2. О=льга не лю=бить їсти сама=. 

3. Він не гуля=є сам, він ще мале=нький. 

4. Ви бу=дете пра=ти самі? 

5. Ти мо=жеш зроби=ти це сам? 

6. Ти ку=пиш проду=кти сама=? 

7. Я ду=маю, ми самі мо=жемо знайти=  інтерне=т-кафе=. 

8. Я сама= прибира=ю кімна=ту. 

 

*** 28. Read, translate the sentences and define the Case and the gender of the 

pronoun сам. 

1. Тобі само=му тре=ба зроби=ти це. 

2. Їй самій важко нести= су=мку. 

3. Мене= само=го ціка=вить цей семіна=р. 

4. Його= само=го запита=ли про це. 

5. Він хо=че говори=ти з дире=ктором сам. 

6. Ми самі ро=бимо цей прое=кт. 

 

*** 29. Answer the questions using determinative pronouns. 

   Model: - Богда=не, тобі зроби=ти чай? 

    - Дя=кую, я зроблю= сам.  

1. Світла=но, ви=мкнути телевізор? 

2. Анто=не, звари=ти борщ? 

3. Ма=мо, прибра=ти в кварти=рі? 

4. Миха=йле, поми=ти по=суд?  

5. Діти, купи=ти хліб? 

6. О=лю, приготува=ти обід? 

 

*** 30. Translate the sentences, using the pronoun сам. 

1. Sandy cooked apple-crisp herself. 

2. They translated this letter themselves. 

3. I myself don’t know where director’s office is. 

4. You should do the task yourself. 

5. Victor usually repairs radio himself. 

6. Amy, did you make this yourself? 

7. He himself knows, what to do. 

8. Boris planned the seminar himself. 
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*** How to Express That the Action is Directed at the The Subject.  

The Reflexive Pronoun 

 

 Візьми= це собі.  
 Тре=ба поважа=ти себе =.                                 

Take it for yourself. 
One should respect oneself. 

 

The Reflexive Pronoun себе= (oneself) relates only to the subject  and indicates that the 

action is directed at the subject. 

The Reflexive Pronoun  себе =   has no Nominative Case and can never be the subject of 

a sentence. In all other cases  the Reflexive Pronoun  себе =  is declined in the same way 

as the Personal Pronoun  ти.  The Reflexive Pronoun  себ=е =   has no special  forms to 

express gender and number. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 31. Read and translate the dialogs. 

   1. – Я  запро=шую вас до се=бе на новосілля. 

    – Дя=кую за запро=шення. 
 

   2. – Проба=чте, за=раз я за=йнята і не мо=жу запроси=ти вас до  се=бе додо=му. 

    – Нічо=го, насту=пного ра=зу. 
 

   3. – Я не хо=чу бра=ти вели=кий магнітофо=н із собо=ю. 

    – Візьміть мале=нький. 
 

   4. – Хо=чете бутербро=д? 

    – Дя=кую. Я теж взяла= бутербро=ди з собо=ю. 
 

   5. – Я не взяла= з собо=ю парасо=льку. 

    – Це пога=но. Я ду=маю, бу=де дощ. 
 

   6. – Візьміть мене= з собо=ю на екску=рсію. 

    – На жа=ль, екску=рсії  не бу=де.  
 

   7. – Що ти хо=чеш собі купи=ти? 

    – За=раз я нічо=го не хо=чу. 

 

*** 32. Make up as many sentences as possible, using the table. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Case m, f, n, pl 

Nom. ---------- 

Gen. себе = 

Dat. собі 

Acc. себе= 

Instr. собо=ю 

Loc. на собі 

Preposition Pronoun Example Case 

біля 

для 

у 

 

се=бе 

 

Він покла=в  кни=гу біля се=бе. Gen. 

з 

між 

пе=ред 

 

собо=ю 

 

Вони= обговори=ли це між собо=ю. Instr. 

про себе Вона= ду=має тільки про се=бе. Acc. 

на собі Він поба=чив мете=лика на собі. Loc. 
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*** How to Say “One’s Own”. 

Possessive Pronoun свій 

 
Він сиди=ть у своїй кімна=ті.   
Вона= сиди=ть у своїй кімна=ті.   

He is sitting in his (own) room. 
She is sitting in her (own) room. 

 
The Possessive Pronoun свій  means “one’s own”. It shows that the object it qualifies 

belongs to the performer of the action.  It is used to replace  мій,  твій,  наш,  ваш,  

його=,  її  when it refers to the subject of the sentence.   

 

    Case m f n pl 

    Nom.  -------         --------- ---------- --------- 

    Gen.  cвого=  своє=ї  сво=го  своїх 

    Dat.  своє=му  своїй  своє=му  своїм 

    Acc.  свій  свою=  своє=  свої 

    Instr.  своїм  своє=ю  своїм  своїми 

    Loc.  на своє=му  на своїй  на своє=му на своїх 

 

*** 33. Read and translate the text.                                         

Я люблю= свою= сестру=. Її зва=ти Ро=за. Моя= сестра= живе= в своє=му буди=нку. 

Ро=за ду=же лю=бить свою= сім’ю=: свого=  чоловіка, свою= дочку= і свого= соба=ку.   

Її соба=ку зва=ти Га=рі. Ро=за лю=бить гуля=ти зі своїм соба=кою і працюва=ти в 

своє=му саду=. Ро=за полива=є свої квіти ко=жен день.  

 

*** 34. Use the possessive pronoun свій  in the correct form and define the case. 

   Model: - Ви лю=бите (свій) робо=ту? 

    - Ви лю=бите свою= робо=ту? (Acc.) 

1. Покажи= мені (своя=) фотогра=фію.  

2. Зателефону=й (свій) коле=зі. 

3. Я шука=ю (свій) соба=ку. 

4. Оля= живе= в (свій) буди=нку. 

5. Вони=  йдуть  до (свої) дру=зів. 

6. Він дав мені (свій) телефо=н. 

7. Вона= забу=ла (своя=) адре=су. 

8. У=чні сидя=ть на (свої) місця=х. 

9. Я купи=ла подару=нки (свої) дру=зям. 

 

 

*** How to Invite а Person to Do Something Together. 

Verbs. The Imperative Mood 

 

Дава=й  чита=ти!  

 Дава=йте вече=ряти!   
Let’s read! (sg)  
Let’s have dinner! + (pl) 

 
To invite one or several persons to do something together with you  use the pattern: 

Дава=й (sg)/дава=йте (pl) + Infinitive Impf.     or 
Дава=й (sg)/дава=йте (pl) ++  Future Tense Perf.  1

st
 person pl. 

 
*** 35. Make up suggestions using the Imperative of the verb дава=ти.  

   a) Model:  відпочива=ти – Дава=йте відпочива=ти. (Imp.)  
вече=ряти, обідати, снідати, чита=ти, диви=тися телевізор, малюва=ти, 

співа=ти, слу=хати му=зику. 
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   b) Model: написа=ти - Дава=йте напи=шемо листа=. (Perf.) 
пообідати, поснідати, повече=ряти, почита=ти, подиви=тися, намалюва=ти, 

послу=хати. 

 
*** 36. Read and translate the dialog. Write down the verbs in the Imperative form. 

– Хто там? 

– Це ми. Відкрива=й шви=дше! 

– О, які го=сті! Захо=дьте, ра=да вас ба=чити! Зніма=йте пальто=, прохо=дьте у 

віта=льню. Я приготу=ю бутербро=ди. … Розповіда=йте, як спра=ви. 

– Все чудо=во. Ми до=бре відпочи=ли. 

– Молодці! Беріть тістечка, я роби=ла їх сама=. Почува=йтеся, як вдо=ма. 

– Дя=куємо, ду=же сма=чно!  Дава=йте відчи=нимо вікно=! 

– Дава=йте відчи=нимо, я ду=маю, в кімна=ті ду=же жа=рко. 

 

*** 37. Read the phrases, and put them in the Imperative Mood. 

   Model: повтори=ти, будь ла=ска   

    Повторіть, будь ла=ска. 

a) говори=ти повільно; увімкну=ти телевізор; прове=сти госте=й; написа=ти 

адре=су; розповіда=ти про свою= сім’ю=; подиви=тися фільм; допомогти=, будь  

 ла=ска; сіда=ти на дива=н; покла=сти на стіл. 

b) да=ти словни=к; відкри=ти вікно=; прочита=ти текст; поми=ти по=суд, закри=ти 

две=рі; співа=ти ти=хо; розповіда=ти нови=ни. 

c) приготува=ти борщ; бу=ти вдо=ма, забу=ти про це; сісти на стіле=ць. 

 

 

* How to Express Possibility and Permission. 

Modal Words  мо=жна (may/can), не мо=жна (can not), 

 тре=ба/потрібно (need |  have to) 

 
- Тут мо=жна кури=ти? 

- Ні, не мо=жна. 

- May I smoke here? 
- No, you can’t. (you may not) 

 

Мо=жна (may/can), не мо=жна (can not), тре=ба/потрібно (need/have to) are modal words. 

Modal words express modality, i.e. possibility, necessity, disability, etc. 

 

Pronoun 

Dat. 
Modal word Verb  

мені 

тобі 

йому= 

їй 

нам 

вам 

їм 

мо=жна 

не мо=жна 

тре=ба/потрібно 

Infinitive 

 

 * 38.  a) Translate into English. 

     Model: -  Мо=жна увійти=?  

      -  May I come in?  

1. Мо=жна сісти? 

2. Мо=жна взя=ти стіле=ць? 

3. Мо=жна увімкну=ти ра=діо? 
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4. Мо=жна ви=мкнути телевізор? 

5. Мо=жна закри=ти две=рі? 

6. Мо=жна відкри=ти вікно=? 

7. Мо=жна пали=ти? 

8. Мо=жна подзвони=ти? 

 

    b) Read the questions again. Give positive/negative answers.  

     Model: - Мо=жна увійти=? 

      - Так, мо=жна. 

      - Ні, не мо=жна. 

 

 ** 39. Ask permission to do the actions, translate into English. 

   Model: Мо=жна подзвони=ти по телефо=ну?   

    May I call? 

 

Words to use:  увімкну =ти телевізор, ви=мкнути світло, відкри =ти две =рі, закри =ти вікно =,   

                             взя=ти шампу=нь, покла=сти ми=ло, прийня=ти ва=нну, погла=дити соба=ку,      

                             увімкну=ти коло=нку, нагріти во=ду. 

 

 ** 40. Complete the dialogs. 

   Model: - Я ду=же втоми=вся. 

    - Вам тре=ба відпочи=ти. 

 

1.    - Я голо=дний.    нагріти во=ду 

     - Вам тре=ба... 

2.    - В кімна=ті жа=рко.    купи=ти нови=й замо=к 

           - Вам тре=ба... 

3.   - Я злама=в замо=к.   ви=кликати слю=саря 

           - Вам тре=ба... 

4.   - Я загуби=в ключ.    подзвони=ти “04” 

- Тобі тре=ба... 

5.   - У мене= не працю=є кран.  купи=ти вентиля=тор 

     - Тобі тре=ба... 

6.   - У ме=не нема=є гаря=чої води=.       поїсти  

- Тобі тре=ба ... 

7.   - У ме=не в кварти=рі газ.   зателефонува=ти в ЖEК  

- Вам тре=ба... 

 

 

*** How to Express Purpose. 

Complex Sentences with Clauses of Purpose 

 
Я хочу=, що=б ви зачини=ли вікно=. I want you to close the window. 

 

Subordinate clauses introduced by the conjunction  що=б (so that) are adjuncts to 

the predicate of the Principal clause, which is a word expressing a wish, desire, 

request, demand, command or necessity. The verb in the Subordinate clause is used in 

the Past Tense, if the actions of the verbs of the principal and subordinate clauses 

relate to different subjects. 
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 Principal clause 

Conjunction 

Subordinate clause 

Subject 1 
Predicate 1 

(any Tense) Subject 2 
Predicate 2 

(Past Tense) 
я 

він 

вона= 

хо=чу, 

хотів, 

хотіла, 

 

щоб/що=би 

ти 

вона= 

він 

учи=в 

готува=ла 

розказа=в 

 

*** 41. Read, translate and compare the sentences, explain the differences. 

1. Я хо=чу прочита=ти кни=гу. – Я хо=чу, щоб ви прочита=ли цю кни=гу. 

2. Я хо=чу написа=ти лист. – Я хо=чу, щоб ви написа=ли лист. 

3. Я хо=чу подзвони=ти додо=му. – Я хо=чу, щоб ви подзвони=ли додо=му. 

4. Я хо=чу подиви=тися цей фільм. – Я хо=чу, щоб ви подиви=лися цей фільм. 

5. Я хо=чу купи=ти програ=му. – Я хо=чу, щоб ви  купи=ли програ=му. 

 

*** 42. Read, translate, define the tenses of the verbs.  

   Model: Я хо=чу (Present), що=б ви подзвони=ли (Past) мені. 

    I want  you to call me. 

1. Я хотів, щоб вона= говори=ла ти=хо. 

2. Я хо=чу, щоб ти купи=в молоко=. 

3. Ми хо=чемо, щоб ви прийшли= в го=сті. 

4. Він хо=че, щоб ви відкри=ли вікно=. 

5. Вона= хотіла, щоб ми відпочива=ли. 

6. Я хо=чу, щоб ти ви=мкнув ра=діо. 

7. Я хо=чу, щоб ви закри=ли две=рі. 

 

*** 43. Translate into Ukrainian. 

1. I want you to call me tomorrow. 

2. I asked him to write a letter. 

3. He wants me to speak Ukrainian. 

4. She asked me to bring this book. 

5. I want her to do it. 

6. She asked me to help her. 

7. Carry wanted Sandy to buy apples. 

8. He wanted me to look at his business plan. 

 

*** 44. Complete the sentences. 

1. Ми хо=чемо, щоб ви… 

2. Він хо=че, щоб я… 

3. Вона= хо=че, щоб він… 

4. Вони= хо=чуть, щоб ми… 

5. Ви хо=чете, щоб я …? 

6. Я хо=чу, щоб ти… 

 

 

Дава=йте Погово=римо!/Let’s Talk! 

 

 * 45.  Read the dialogues and translate them. 

   а) - У вас вели=ка кварти=ра? 

 - Так, вели=ка: чоти=ри кімна=ти, ку=хня, ва=нна, туале=т. 

 - А які зру=чності? 

 - Еле=ктрика, гаря=ча вода=, телефо=н. 

 - А яки=й по=верх? 

 - Шо=стий. 
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 - Ліфт є? 

 - Звича=йно. 

 
b) - У вас вели=ка кварти=ра? 

 - Ні, не ду=же: дві кімна=ти, ку=хня, ва=нна, туале=т. 

 - А які зру=чності? 

 - Гаря=ча вода=, телефо=н. 

 - А газ є? 

 - Так. 

 - Яки=й у вас по=верх? 

 - Дру=гий. 

 - Ліфт є? 

 - Нема=є. 

 
   с) Fill in the table with the information from the dialogues. 

 

  Діало=г А Діало=г В 

Кварти=ра   

Кімна=ти   

Зру=чності   

По=верх   

Ліфт   

    

   d) Answer the questions about your apartment. 

1. У вас вели=ка чи мале=нька кварти=ра? 

2. Скільки кімна=т в кварти=рі? 

3. У вас є телевізор, холоди=льник, пра=ска, пра=льна маши=на, плита=? 

4. У вас є гаря=ча вода=? 

5. Яки=й у вас по=верх? 

6. У вас є ліфт? 

 
 * 46. Read and translate the dialogue. 

- У вас вели=ка кварти=ра? 

- Ду=же мале=нька. Я живу= в гостин =ці
1
. 

- В гости=нці? Що це? 

- Це – ду=же мале=нька кварти=ра. Як но=мер у готе=лі: кімна =та, невели=кий 

коридо=р, туале=т ра=зом
2
 з ва=нною. 

_____________________ 

  
1 

гости=нка – very small apartment 
                             2

 ра=зом – together 

 

 ** 47.  a) Read and translate the dialogue. 

Га=нна: Здра=стуй, Джон! 

Джон: Привіт, Га=нна. 

Га=нна: Як спра=ви? Як твоя= українська сім’я=? 

Джон: Ду=же до=бре. 

Га=нна: У вас вели=ка кварти=ра? 

Джон: Не ду=же. Три кімна=ти. 

Га=нна: Яки=й по=верх? 

Джон:  Тре=тій. 

Га=нна: Ку=хня вели=ка? 

Джон: Так, вели=ка і світла. 

Га=нна: Тобі подо=бається твоя= кімна=та? 
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Джон: Ду=же. У ме =не га=рний ки=лим, зручне= крісло, є дива=н, ша=фа, 

письмо=вий стіл. А у те =бе вели=ка кварти=ра? 

Га=нна: Ні, мале=нька, але= за=тишна. Прихо =дьте в го=сті. 

Джон: А де ти живе=ш? 

Га=нна: Моя= адре =са: ву=лиця Шевче=нко, дім 26, кварти=ра 5. 

  

    b) Act out the diаlogue using information about your apartment. 

 
 ** 48.  a) Read and translate the dialogue. 

- Привіт, Джим! 

- Привіт, Тім! Як спра=ви? 

- Чудо=во! Наре=шті, я переїхав
1
 у нову= кварти=ру! 

- Віта=ю! Га=рна кварти=ра? 

- Дві кімна=ти: одна= вели=ка, одна= мале =нька. Вели=кий коридо=р, 

ку=хня, ва=нна, туале=т і балко=н. Моя= кварти=ра на тре=тьому по=версі. 

Є ліфт. 

- А ме=блі? 

- На жаль
2
, ма=йже

3
 нема=є. Але= я хо=чу купи=ти дива=н, стіл, 

холоди=льник і телевізор. 

- Га=рна іде=я. Бажа=ю у=спіху
4
. 

____________________ 

  
1 

переїхав – moved   
3 

ма=йже – almost  
                             2 

на жаль – unfortunately  
4 

бажа=ю у=спіху – good luck  

 

    b) Ask your groupmate about his/her apartment in the US. 

 
 ** 49.  a) Read and translate the text. 

   Захо=дьте в спа=льню. Вона= невели=ка, але= зати=шна і світла. Світла, 

тому= що в кімна=ті є широ=ке вікно= і ви=хід на балко=н. В спа=льні є висо=ка ша=фа 

для о=дягу, а тако=ж дві ту=мбочки. На ту=мбочці стоїть буди=льник і лежи=ть 

кни=га. Між ту=мбочками стоїть ліжко, зру=чне і м’яке=. На ліжку -  поду=шка, 

ко=вдра і по=стіль. На підло=зі лежи=ть ки=лим, а на стіні виси=ть дзе=ркало. 

 

  b) Describe the nouns using the adjectives from the text. 

     Cпа=льня, вікно=, балко=н, ша=фа, ліжко, ки=лим. 

 

    c) Draw the bedroom according to the description in the text. 

 

*** 50.  a) Read and translate the text. 

А за=раз подивіться мою= віта=льню. Мені здає=ться
1
, це найкра=ща 

кімна=та в моїй кварти=рі. Вона= тільки після євроремо=нту. Тут все у суча=сному 

сти=лі:  і шпале=ри, і диза=йн.  В кімна=ті висо=ка сте=ля і два вели=ких  вікна= з 

ви=дом на Ботанічний сад
2
, суча=сні італійські ме=блі:  м’яки=й куто=чок, в яки=й 

вхо=дять
3
 дива=н і два ду=же зру=чних крісла. Біля дива=ну стоїть журна=льний 

сто=лик, а на ньо=му ва=за з квітами і попільни=чка. Над столо=м виси=ть карти=на 

відо=мого
4
 худо=жника Мако=вського. На сте=лі виси=ть лю=стра. В кутку= стоїть 

ту=мбочка, а на ній мій нови=й телевізор з дистанційним управлінням
5
 і 

відеомагнітофо=н. 

____________________ 
  1 

мені здає=ться
         

 –   It seems to me     

              
2 

Ботанічний сад
   

 –  botanical garden    

  
3 

в яки=й вхо=дять    –   which includes   

  
4 

відо=мий
                           

–   famous   
5 

дистанційне управління
  
– remote control  
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   b) Finish the sentences from the text. 

1. Мені здає=ться, це ... 

2. Тут все у суча=сному сти=лі ... 

3. В кімна=ті два вели=ких вікна= з  ... 

4. В кімна=ті суча=сні італійські ме=блі ...  

5. Біля дива=ну ...  

6. Над столо=м ...  

7. На сте=лі .... 

8. В кутку= стоїть ...  

 

   c) Draw the living room according to the description in the text. 

 
 

*** Оголо=шення/Advertisements 

 
*** 51. Read and translate the advertisements. 

 

 

 

 

Здам кварти =ру, вул. Шолуде=нка, 8/10, телефо =н, телевізор, холоди =льник, 

ме =блі, с/в роздільний, балко =н за=склений, 130 у. о., торг. Попере=дня пла=та за 

2 місяці. 

Тел.: 671-25-81 

 

 

 

 

Здам гости=нку, вул. Мали=шка, 3/5, телефо =н, холоди =льник, без ме =блів,  

відм. стан., с/в спільний, 100 у.о. 

 
 
 

*** 52. Read and translate the dialogue.  

 

- Алло=! Я з при=воду об’я=ви
1
. Це ви здає=те двокімна=тну кварти=ру? 

- Так. 

- Скільки це ко=штує? 

- 180 до=ларів в місяць. 

- А коли= мо=жна подиви=тись
2
 кварти=ру? 

- Дава=йте сього=дні в 15:00. 

- До=бре. Домо=вились
3
. 

… 

- Ця кварти=ра тільки
4
 після ремо=нту

5
. Ось віта=льня. Вона= ду=же вели=ка. 

Тут є дива=н, два крісла, ки=лим, телевізор, што=ри. 

- А спа=льня? 

- Дава=йте поди=вимось. Тут є дві ша=фи, зру=чне м’яке= ліжко, дві ту=мбочки і 

дзе=ркало. З вікна= спа=льні  краси=вий вид
6
 на головну=

7
 ву=лицю міста.  

      -    Це до=бре, що є дві вели=кі ша=фи. У ме =не бага=то о=дягу. А де ва=нна? 

- Ось душ і ва=нна, тут суча=сні ка=хлі
8
 і нова= санте=хніка

9
. 

- А мо=жна ще подиви=тись ку=хню? 

for rent 

      

prepayment bathroom and 

toilet 

separate 

eighth floor ten-storied building 

       dollars to bargain 

in perfect  condition combined 
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- Звича=йно. Як ба=чите, ку=хня чи=ста і світла. В ній нова= ра=ковина і плита=, 

холоди=льник теж зо=всім нови=й. Вам подо=бається кварти=ра? 

- Так, ду=же. На жаль, кварти=рна пла=та тро =хи висо=ка. 

- Ви зна=єте в цьо=му райо=ні нема=є деше=вих кварти=р. 

- Мені тре=ба поду=мати. Дя=кую. 

- Будь ла=ска. 

__________________________ 

 
1 

об’я=ва – advertisement 
5 

ремо=нт – repairs  
 2 

подиви=тись
  
(II) – to look, to see 

6 
вид – view 

 3 
Домо=вились. – Agree. 

7 
головни=й

 
– main  

 
4 

тільки
 
– just 

8 
ка=хлі

 
– tile 

  
9 

санте=хніка
 
– faucets, bathtub,                 

                                                                                                                              sink, toilet and pipes 

 

 
Пробле=ми у кварти =рі/Household Problems 

 
    * 53. Unscramble the sentences.  

1. загуби=в/я/ключ 

2. води=/у/нема=є/ме=не 

3. у/замо=к/злама=вся/ме=не 

4. ме=не/не/у/кран/працю=є 

5. перегоріла/ме=не/ла=мпочка/у 

6. маши=на/як/покажіть/працю=є/пра=льна 

 

 ** 54. Fill in the gaps. 

1. У ме=не ........................ кран. 

2. У не=ї .......................... ла=мпочка. 

3. У Сашка= тече= ................ в кварти=рі. 

4. Я ........................... ключ. 

5. У .......... нема=є .............. . 

6. Покажіть, як ............... о=дяг. 

 
*** 55. Make up sentences with the words. 

   Увімкну=ти, злама=вся, світло, не забу=дьте, пра=ти, не працю=є, замо=к,  

   загуби=ти, перевірте. 

 
 ** 56. What will you say if: 

- You don’t know how to use a washing machine 

- You want somebody to show you how to wash clothes 

- You don’t know where to smoke 

- Your faucet doesn’t work 

- You lost your key 

- Your faucet is leaking 
 
 ** 57.  a) Read and translate the dialogue. 

- Алло=! До=брий день! 

- Слу=хаю вас. 

- Я хо=чу ви=кликати
1
 санте=хніка. 

- Які у вас пробле=ми? 

- У ме=не тече= кран. 

- Яка= у вас адре=са? 
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- Ву=лиця Сміля=нська 18, кварти=ра № 25. 

- Чека=йте
2
 про=тягом дня

3
. 

______________ 
  1 

ви=кликати (I) – to call for      
2 

Чека=йте. – Wait.     

  
3 

про=тягом дня – during the day   
 

    b) Make up dialogues about the following problems. Use the dialogue  

     above as an example. 

- There is no light in your apartment. 

- The lock is broken. 

- The faucet doesn’t work. 

- The light bulb burned out. 

 

 ** 58. Fill in the blanks so that the dialogues match the pictures. 

              Model: -  Алло=, це аварійна слу=жба га=зу? 

- Так. Що тра=пилось? 

- У ме=не в кварти=рі газ. 

- Ва=ша адре=са? 

- Ву=лиця Садо=ва, буди=нок 5. 

- Кварти=ра? 

- Но=мер 10. 

 

1) - Алло=, це .…………….…………. ? 

- Так. Що тра=пилось? 

-  .……………………………..………. . 

- Ва=ша адре=са? 

- …………………………..…………... . 

- Кварти=ра? 

- .……… . 

 

2) - Алло=, це .………………..……….. ? 

- Так. Що тра=пилось? 

- .……………………………………… . 

- Ва=ша адре=са? 

- .………………………………………….. . 

- Кварти=ра? 

- .……… . 

 

 

Безпе=ка/Safety 

 
 * 59. Insert the necessary word. 

1. Я .……………............. міліцію. зна=ю 

2. Не чіпа=йте .……...........……. . крича=ти 

3. Я вас не .…….................….. . відкри=ю 

4. Я бу=ду .……................…….. . ви=кличу 

5. За=раз .…….......……. мій друг. прийде = 

6. Я вам не .....................…….. . мене= 

  

 ** 60. Unscramble the sentences. 

крича=ти/не чіпа=йте/я вам/я ви=кличу/я бу=ду/за=раз/мене=/ 

не відкри=ю/звідси/міліцію/ідіть/мій друг/прийде= 
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1. I will yell. – 

2. My friend is coming. –  

3. I am not going to open the door. – 

4. Don’t touch me.  – 

5. Go away! –  

6. I’ll call the police. - 

 
 ** 61. Read, translate and act out the dialogue. 

- Тук-тук. 

- Хто там? 

- Відчиніть! 

- Я вас не зна=ю, я вам не відкри=ю. 

- Відчиніть! 

- Ідіть звідси. За=раз прийде= мій друг. 

- Повто=рюю, шви=дко
1
 відчиніть!!! 

- Я ви=кличу міліцію. Я бу=ду крича=ти. Допоможіть!!! 

______________ 
  1 

шви=дко – quickly      

 
     

Допомо=га. Вдя=чність/Help. Appreciation 

 

 ** 62. Read and translate the dialogue.  

- Вам потрібна допомо=га? Мені здає=ться, у вас ду=же бага=то         

 робо=ти. 

- Ду=же люб’я=зно з ва=шого бо=ку. Не турбу=йтеся. Я сама=. Дя=кую за 

пропози=цію. 

- Не ва=рто подя=ки. 

 

*** 63. Translate the underlined phrases. Substitute them with the words from the    

               sections “Offering Help” and “Appreciation/Gratitude”: 

 

    a) - Can I help you? 

- That would be nice! Але= я не хо=чу турбува=ти вас. 

- Нічо=го-нічо=го. 

- Мені тре=ба прибра=ти в кварти=рі і приготува=ти вече=рю. 

- До=бре. Дава=йте я бу=ду чи=стити о=вочі і ми=ти по=суд. 

- I’m very grateful to you. 

- Always glad to help you. 

 

 b) - Cко=ро обід. 

- Так, залиши=лося 10 хвили=н. Can I help you lay the table? 

- If it’s no trouble for you. У ме=не дійсно ма=ло ча=су. 

- I will be glad to help you. 

- It’s so nice of you. 

 

*** 64. Using the phrases from the sections “Offering Help” and  

   “Appreciation/Gratitude” find the synonyms to the phrase “Вам допомогти=?”  

   and ways to thank someone for help. 
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Го=сті/Visiting 

 

 ** 65.  a) Read and translate the dialogue. Note the phrases you find useful for                          

     visiting. Divide them into categories (invitation, leaving, etc.) 

- До=брий день! Мене= зва=ти Ерік, я  з Аме=рики. Я доброво=лець 

Ко=рпусу Ми=ру. А як вас зва=ти? 

- Віка. 

- А ви навча=єтесь чи працю=єте? 

- Я навча=юсь в університе=ті на юриди=чному факульте=ті. 

- Ви – ду=же га=рна дівчина. 

- Дя=кую за компліме=нт! 

- Можна запросити вас на побачення? Дававйте зустрінемось  

за=втра? 

- Завтра я зайнята. Приходьте до мене у гості у субботу. У ме=не 

день наро=дження. 

- О, дя=кую за запро=шення. А де ви живе=те? 

- На ву=лиці Го=голя, буди=нок 5, кварти=ра 16. 

- Коли= прихо=дити? 

- О шо=стій годи=ні. 

- Дя=кую ще раз. Я обов’язко=во бу=ду. 

........................................................................... 

- До=брий ве=чір! 

- До=брий ве=чір! Захо=дьте, будь ла=ска! 

- Дя=кую. 

- Ерік, познайо=мтеся, це  моя= ма=ма Оле=на Іва=нівна. 

- Ду=же приє=мно. Віка, віта=ю вас з днем наро=дження! Бажа=ю ща=стя, 

здоро=в’я, у=спіхів! Це квіти вам. 

- Щи=ро дя=кую! 

- А це мій подару=нок – мале=нький сувенір із Аме=рики. 

- Яка= краса=! Дя=кую. 

- Віка, а ще  я хо=чу подарува=ти вам пісню. 

- Ду=же несподіваний подару=нок. Я ду=же вдя=чна. 

........................................................................... 

- А тепе=р про=шу до сто=лу. Е=ріку, пригоща=йтеся. 

- Дя=кую. 

- Вам  вина= чи горілки? 

- Кра=ще пи=ва. 

- Покушту=йте цю стра=ву! 

- Із задово=ленням! А мо=жна тро=хи  сала=ту? 

- Звича=йно, будь ла=ска! Еріку, ви у нас пе=рший раз, скажіть тост. 

- З ра=дістю! Я хо=чу ви=пити за здоро=в’я Віки. 

........................................................................... 

- Ну що, ще по одній? 

- Ні, дя=кую. Ду=же шко=да, але= мені тре=ба йти. Дя=кую за чудо=вий 

ве=чір! 

- Дя=куємо вам за те, що прийшли=! 

- На все до=бре! До поба=чення! 

- Зачека=йте, ми вас проведе=мо. 
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Запро=шення/Invitation 

 

 66. Read and translate the dialogues. 

   * a) -  Я хо=чу запроси=ти вас на день наро=дження. 

- Дя=кую. А коли=? 

- У вівто=рок уве=чері, о сьо=мій годи=ні. 

- До=бре. Я бу=ду. До зу=стрічі. 

 

   ** b) Га=нна: Алло=. 

 Та=ня: Га=нно, привіт! Це – Та=ня. 

 Га=нна: Привіт, Та=ню! 

 Та=ня: Хочу запросити  тебе= на день наро=дження. 

 Га=нна: Коли=? 

 Та=ня: У субо=ту о тре=тій годи=ні. 

 Га=нна: Дяку=ю за запро=шення. Обов'язко=во прийду=. 

 Та=ня: Адре=су пам'ята=єш? 

 Га=нна: Звича=йно. Ву=лиця Ки=ївська, буди=нок 24, кварти=ра 7. 

 Та=ня: Пра=вильно. Чека=ю тебе= у субо=ту о тре=тій. 

Га=нна:  До поба=чення. 

 Та=ня:  До зу=стрічі. 

 

  *** с) - Що ти ро=биш за=втра вве=чері? 

- Нічо=го особли=вого, а що? 

- Я хочу= запроси=ти тебе= на день наро=дження. 

- У тебе= за=втра день наро=дження?! Віта=ю!  А скільки ро=ків тобі 

випо=внюється?  

- Вже 24. 

- Ну, це ще не вік. Дя=кую за запро=шення, я обов'язко=во прийду=. О 

ко=трій годи=ні? 

- О сьо=мій. Ти зна=єш мою= адре=су? 

- Так, вона= у ме=не запи=сана. Я тільки не пам’ята=ю під’їзд і по=верх. 

- Дру=гий під’їзд, шо=стий по=верх, кварти=ра спра=ва, броньо=вані 

две=рі.  

- Дя=кую. До за=втра! 

- Усьо=го найкра=щого! 

 

 ** 67. Act out the situations. 

1. Invite your colleagues to your birthday party; 

2. Specify the time and address while being invited; 

3. Refuse an invitation. 

 

*** 68. Learn some ways of dealing with invitations. 

   Read and translate the situations when you are invited and you….. 

1) з ра=дістю прийма=єте запро=шення  
 

- Я хотів би запроси=ти тебе= на обід в нови=й францу=зький рестора=н. 

- Дя=кую!  Це про=сто чудо=во! 

 

2) ду=маєте, прийня=ти його= чи ні 
 

- Се=ллі, підеш зі  мно=ю сього=дні вве=чері в кіно=? 

- Дя=кую, Ніку, але= я не впе=внена. Мо=жна я скажу= тобі че=рез 

півгоди=ни. 
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3) че=мно відмовля=єте 
 

- Пол, як що=до то=го, щоб погра=ти в те=ніс за=втра? 

- Дя=кую, Вікторе. Я б із задово=ленням, але= за=втра я не мо=жу. 

Можли=во, іншим ра=зом. 

 

4) різко відмовля=єтеся 

 

- Привіт, Ло=ра! Піде=мо гуля=ти вве=чері? 

- Ні, Джо=не. Я не мо=жу гуля=ти з тобо=ю, у ме=не бага=то робо=ти.  

 

 

Проща=ння/Saying Good-bye 

 

 ** 69. Read and translate the dialogue. 

- Вже пізно, нам тре=ба іти=. 

- Як, вже? Ду=же шко=да. 

- Дя=куємо за прекра=сний ве=чір. Було= ду=же ве=село і ціка=во. 

- Прихо=дьте ще. 

- Ні, тепе=р ви прихо=дьте до нас. 

- Із задово=ленням, а коли=? 

- У п’я=тницю уве=чері. 

- Чудо=во! 

 

*** 70. Read and translate the dialogues. What is different in them? What kind of 

               hosts and guests do you think these people are? 

1) - Яка= прекра=сна вечірка! Все було= ду=же га=рно. Шко=да, що нам 

вже тре=ба іти=. 

- Так, дійсно шко=да. Прихо=дьте ще.  

- Хм ... А чому= б і ні? Таки=й приє=мний ве=чір! 

- Ра=ді, що вам сподо=балось. 

- Добра=ніч. 

- І вам теж. 

 

2)  - Яка= прекра=сна вечірка! Все було= ду=же га=рно. Шко=да, що нам 

вже тре=ба іти=. 

- Так, дійсно шко=да. Прихо=дьте ще.  

- Хм ... А чому= б і ні? 

- Що ж, ні так ні!  Добра=ніч. 

- І вам теж. 
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а) ра=ковина 

b) відро= 

с) стіл 

а) відкрива=чка 

b) ча=шки, тарілки, виде=лки 

с) запальни=чка, сірники= 

а) стари=й 

b) нови=й 

с) висо=кий 

Дава=йте Підведе=мо Підсу=мки!/ Let’s Sum up! 

 

 ** 71.  a) Describe the rooms. Tell where the objects are. Use different  

     prepositions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   b) Describe the apаrtment of your dream that will have all modern  

    electrical appliances. Describe each room in detail: what you will have  

    and where.  

 
  **  72.  a) Insert  appropriate verbs. 

 1) …............... у кварти =рі   2) .................. две=рі    3) .................... у віта=льню 

 4) ..................... вікно=    5) ................ на дива =ні  6) ....................... світло 

 7) ................... на стільці   8) ..............….  в кварти=рі  9) .................. на стіні 

  

 to clean, to live, to sit, to close, to switch on, to come in, to lie, to open, to hang 
 
    b) Make up sentences with pronouns: я, ти, він, вона=, ми, ви, вони=.  

     Use the word combinations abоve. 

 

 * 73.  a) Read and translate the text. 

Це – моя= нова= кварти=ра. Вона= ду=же вели=ка і зати=шна. Тут є: дві 

кімна=ти, ку=хня, ва=нна, туале=т і коридо=р. 

Це – ку=хня. На ку=хні є вікно=, біля вікна=  стіл і чоти=ри табуре=ти. Біля 

сто=лу – ша=фа для по=суду. Там є чашки=, тарілки=, виде=лки, ло=жки, ножі. На 

ку=хні є нови=й холоди=льник «Самсу=нг». Біля холоди=льника плита= з 

духо=вкою. На плиті стоїть ча=йник. Біля плити= – ра=ковина. Під ра=ковиною – 

відро= для сміття=, віник і сово=к. 

 

    b) Choose the correct word. 

 

  1) Біля  вікна= – 

 

 

   

2) В  ша=фі  є –    

 

 

   

3) На  ку=хні  є –                                    холоди===льник  
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а) духо=вка 

b) віник 

с) ска=терка 

1 
терміно=во

 

2 
продає=ться

 

3 
поліпшеного планува=ння

 

4 
цегляни=й

 

5 
сторона=

 

6 
ізольо=вані

 

7 
сумісні

 

8 
комо=ри

 

9 
широ=кий

 

10 
квадра=тний

 

11 
у бу=дь-який час

 

   

4) Під ра=ковиною  – 

 

  

 

    с) Draw the kitchen according to the description in the text. 

 

*** 74.  a) Read and translate the advertisement. 

 

Оголо=шення 

Терміно=во
1
 продає=ться

2
 кварти=ра поліпшеного планува=ння

3
. 

Недо=рого. Кварти=ра знахо=диться у це=нтрі міста біля Буди=нку торгівлі по 

ву=лиці Сміля=нській. Це – нови=й цегляни=й
4
 дев’ятиповерхо=вий буди=нок. 

Працю=ють два ліфти. Кварти=ра знахо=диться на п’я=тому по=версі, со=нячна 

сторона=
5
. В кварти=рі три кімна=ти: віта=льня, спа=льня, дитя=ча кімна=та. Кімна=ти 

вели=кі і світлі. Всі кімна=ти ізольо=вані
6
. Ва=нна і туале=т сумісні

7
. Є дві комо=ри

8
, 

широ=кий
9
 балко=н, вели=ка ло=джія, ку=хня з електри=чною плито=ю і 

квадра=тний
10

 коридо=р. Є телефо=н. Телефонув=ати за но=мером: 41-25-83 у 

бу=дь-який час
11

.  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   b) Here are some adjectives. Add appropriate nouns from the text. 

цегляни=й ……………………………….... 

со=нячна ………………………………….. 

світлий …………………………………... 

електри=чна ……………………………... 

квадра=тний .…………………………….. 

бу=дь-який ……………………………..... 

дев’ятиповерхо =вий ……………………. 

 

   с) Find antonyms  in the text to the words below. 

нетерміно=во  

купува=ти  

гірше  

де=шево  

світлий  

сумісний  

вузьки=й  

 

 

- urgent 

- for sale 

- improved planning 

- brick (made of brick) 

- side 

- isolated 

- combined 

- pantries (closets) 

- wide 

- square 

- any time 
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   d) React to the statements with  пра=вда  (true),  непра=вда  (not true). 

1. Це – стари=й двоповерхо=вий буди=нок. 

2. Кварти=ра знахо=диться на пе=ршому по=версі. 

3. Це – двокімна=тна кварти=ра. 

4. Туале=т і ва=нна ізольо=вані. 

5. Коридо=р в кварти=рі до=вгий. 

6. В кварти=рі нема=є телефо=ну. 

 

   e) Answer the questions about the text. 

1. Де знахо=диться кварти=ра? 

2. Яки=й це буди=нок? 

3. Скільки ліфтів працю=є в буди=нку? 

4. На яко=му по=версі  знахо=диться кварти=ра? 

5. Скільки кімна=т в кварти=рі? 

6. Які кімна=ти є в кварти=рі? 

7. Яки=й но=мер телефо=ну? 

8. Яка= у вас кварти=ра  в Аме=риці? 

 

   f) Fill in the gaps. Use the words from the right. 

1.  Мені  ...………........ тре=ба прода=ти кварти=ру.  бу=дь-який 

2. У вас ....……………...... буди=нок?    терміно=во 

3. Подзвоніть мені в ……………............ час.  цегляни=й 

4. Всі кімна=ти в моїй кварти=рі ...………….......... .  планува=ння 

5. Це – кварти=ра поліпшеного .......…………...... .  ізольо =вані 

 

   g) Draw a plan of the apartment described in the text. 

 

 ** 75. Unscramble two dialogues. 

- Віта=ю! 

- Дя=кую за чудо=вий ве=чір. Все було= ду=же до=бре. 

- Дя=кую. Прохо=дьте, будь ла=ска. 

- Ра=дий це чу=ти! Вам сподо=балася му=зика? 

- Ось мій подару=нок – ва=за, але= вона= розби=лася. 

- Так, я ду=же люблю= блюз. Про=сто прекра=сно. 

- Жахли=во! Але= са=мий дороги=й пода=рунок – це ви. 

 

 

 ** 76. Using the dialogues from Part “Visiting” find the phrases and fill in the table. 

 

Compliments Evaluations Congratulations 
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 **  77.  a) Fill in the table using appropriate phrases. 

 

    b) Make up a skit/skits based on the table. 

 

 ** 78. Think what you will say if 

- You are invited to travel to the Black Sea coast 

- Your guests thank you for your birthday party 

- You are leaving after a party at your colleague’s place 

- You are told that you are a real professional 

- You want to congratulate your Ukrainian friends 

- You heard  horrible news 

- You like your friend’s project. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation PCVs Ukrainians 
greeting/getting 
acquainted 

  

congratulations   
wishes   
giving a gift Ось – мій подару=нок. Яка= краса=! Ду=же дя=кую. 

sitting at the table   
compliment a person   
saying goodbye   
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ON YOUR OWN. SELF- DIRECTED TASKS 

 

 
1. Apartment. 

a) Describe your apartment/room in Ukraine, in America. 

 

b) Describe the house/apartment of your dreams. 

 

c) Tell your friends about your apartment/house; ask them about theirs. 

 

d) Make a survey of 10 Ukrainian apartments, also +choose 10 American 

apartments/houses of your friends/relatives/acquaintances and fill in the 

chart. 

Запита=ння Україна Аме=рика 

Де живу=ть лю=ди – у 

буди=нку чи у кварти=рі? 

  

Туале=т і ва=нна окре=мо, чи 

ра=зом? 

  

У кварти=рі є ку=хня?   

Ку=хня вели=ка,чи 

мале=нька?  

  

Є гаря=ча вода=? Коло=нка?   

Скільки кімна=т? Які?   

Які ме=блі? 

- у віта=льні 

- у спа=льні 

- на ку=хні 

- в інших кімна=тах 

  

Яка= побуто=ва те=хніка є у 

кварти=рі/у буди=нку? 

  

Які побуто=ві пробле=ми на 

моме=нт візи=ту? 

  

Скільки осіб живу=ть ра=зом 

у кварти=рі/буди=нку? 

  

 

After filling in the chart, write a comparative report on the housing conditions in 

Ukraine and America in the Ukrainian and English languages and share them with your 

Ukrainian and American friends. 

 

2.  Advertisements. 

Buy a newspaper with ads on real estate renting and purchasing. Read some of 

them to your HF or friends. Discuss all the possible variants, all the advantages and 

disadvantages of each ad.   

 

3.  Household Problems. 

Find out what problems exist in your apartment/house. Report on them. Ask your 

HF how they can be solved. (Find out how to call the plumber, electrician, 

locksmith, where to call if there is a gas leak, a fire, if you have been robbed) 

 

      We STRONGLY recommend you ask your HF to teach you use the gas stove, the   

      oven and kolonka!!! 
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4. Offering Help. 

     Offer your help with the housework to your HF. Use the vocabulary phrases like 

Мо=жна допомогти=? 

Я хо=чу допомогти=. 

Я мо=жу сам/сама=, etc.       

May I help you? 
I want to help. 
I can do it myself. 

                    

5. Written Messages. 

Make it your habit to leave written messages for your HF. 

Example:  

Я бу=ду вдо=ма в 10. 

Я бу=ду обідати в кафе=. 

Бу=ду пізно/ра=но, etc. 

I will be home at 10. 
I will have lunch at a café. 
I will be home early/late. 

 

 

SOME USEFUL TIPS FOR SELF- DIRECTED LEARNING 

 

ЛЕ=КСИКА/VOCABULARY 

 
 
 

1. Label the apartment. 

To remember the names of all the things in the apartment we suggest you write the 

names of things on stickers and place them all around the apartment on or by these 

objects. Say the words out loud/in a whisper every time you pass the object. 

Then ask your friend to change all the stickers and try to restore them to their 

places.   

Some time later, try to name all the objects in the room/apartment with your eyes 

closed. 

 

2. Flash Cards. 

a) Prepare Flash Cards with the words and phrases from the chapter, mix them up and,   

      saying each word you take out loud, distribute them into categories: 

- кварти=ра 

- побуто=ві пробле=ми 

 

b) Using the Flash Cards from the category  Кварти=ра  “furnish” an apartment,  

      distributing them into categories: 

Коридо=р Віта=льня Ку=хня Спа=льня Ва=нна 
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3.  Household Problems. 

Working with phrases on Household Problems – write them on stickers and place 

them around the apartment where you will see them often and where they belong. 

Example:  by the faucets in the bathroom you may already have the words 

                                                 КРАН,    ГАРЯ=ЧА  ВОДА=,   ХОЛО=ДНА  ВОДА=. 

  

Now stick up the phrases:                                      НЕ ПРАЦЮ=Є 

                                                        КРАН         ТЕЧЕ=  

                                                                  ЗЛАМА=ВСЯ 

 

                       НЕМА=Є  ХОЛО=ДНОЇ / ГАРЯ=ЧОЇ ВОДИ= 

In this way the phrases will always be there where they should be used and you will 

see them in their natural environment every day. Don’t forget to pronounce the 

words and phrases when you see them and very soon you won’t need any visual 

aids. 

 

4. Offering Help. 

     To be able to express your needs or desire to help with the housework, prepare a              

     flipchart like                                  

 

 

Я  ХО=ЧУ 

 

 

   допомогти= вам 

   готува=ти  обід 

   ми=ти  по=суд 

   пра=ти о=дяг 

   прибира=ти кімна=ту 

   кури=ти  там/тут 

   купа=тися 

   відпочива=ти 

   диви=тися телевізор 

   спа=ти   

М О= Ж Н А ? 

 

 It will help you learn the phrases with which you can address your HF. 

 

 

ГРАМА=ТИКА/GRAMMAR 

 

1. Verb. The Imperative Mood. 

a) Prepare Flipcharts with Verbs in the Imperative. 

       Example: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hang the Flipcharts in the kitchen, hallway, living room and practice them every day. 

Коридо=р 

 
 

захо=дьте 

не  забу=дьте 

візьміть 

перевірте 

допоможіть 

 
 

Ку=хня 

 

сіда=йте 

пригоща=йтесь 

скошту=йте 

візьміть 

да=йте 

переда=йте 

їжте 

пи=йте 

 
 

Кімна =та 

 

прохо=дьте 

відчиніть 

зачиніть 

увімкніть 

ви=мкніть 
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b)    Make up everyday phrases using your Flipcharts with the Imperative. 

      Example:         Захо=дьте у кімна=ту, 

                                 не забу=дьте ключ, 

                                 візьміть парасо=льку, etc. 

Try to use these phrases every day. 

 

2. Noun. The Locative Case. 

a)        Jazz-chants. 

            You can use Jazz-chants to practice the Locative Case. 

            Example: 

У спа=льні, 

Уза=лі, 

На ку=хні, 

У кімна=ті, 

І у коридо=рі. 

У кімна=ті я чита=ю, 

В спа=льні я відпочива=ю, 

А на ку=хні їм. 

Привіт вам усім! 

 

 

b) Describe the Room. 

Make yourself comfortable in an armchair and look around. Describe the 

location of objects in the room using the Locative Case. 

             Example:            

Телевізор   НА   ту=мбочці, 

Кни=ги   У   ту=мбочці, 

Альбо=м   НА   по=лиці, 

По=лиця   У   ша=фі, etc. 

         Then try to do the same with your eyes closed. 

 

c)    Guessing  Game. 

  One person thinks of an object in the room/apartment, the other/s try to guess    

  what it is by asking questions. 

 Example:    Це у кімна=ті? 

                         Це на  п=оли=ці? 

                          Це ва=за? 

      Don’t forget to take turns. 

 

d) Build  A  Pyramid. 

Choose a small object in the room and build a pyramid, using word 

combinations with the Locative Case. 

             Example:    Зубна= па=ста на щітці, щітка у скля=нці, скля=нка на поли=ці,  

                                   поли=ця у ва=нній,  ва=нна у кварти=рі, кварти=ра на по=версі, etc. 

             You can arrange a competition with a friend/s on the longest pyramid. 

  

3. Prepositions and Cases. 

a) Prepare Flipcharts with  

 prepositions that should be followed by nouns in the Genitive Case 

   Prepositions      masculine      feminine                                                   neuter 

Ко=ло    

Біля    

Спра=ва від    

Зліва від    

Дале=ко від    

Недале=ко від    

Навпро =ти    
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 prepositions that should be followed by nouns in the Instrumental Case 

  Prepositions    masculine     feminine      neuter 

Під    

Над    

За    

Пе=ред    

Між    

По=ряд з    

 

b) Fill in these tables with corresponding nouns from the chapter. 

 

c) Put the Flipcharts up on the wall and try to use them every day. 

 

 

СПІЛКУВА=ННЯ/COMMUNICATION 

 

1. Pictures. 

Looking through magazines and coming across some pictures of apartments and 

rooms, describe them out loud or in writing. 

 

2. Visiting Apartments. 

Use every chance to visit other people’s houses/apartments. Then you can draw 

their plans and sign the objects. Tell your HF/friends about the places you visit. 

 

3. Furniture Stores. 

You can consider the idea of going to furniture stores and having a look at the 

furniture there, chatting with the shop assistants about designs, asking them what 

they recommend for this or that room. 

 

4.  Renovating. 

It would be wonderful if you could find people who are going to renovate their 

house/apartment and talk to them about how they are going to do that, what works 

they are going to do in the apartment /house, what furniture they are going to get 

and where, etc. 

 

5.  Renting Out. 

You will have to look for an apartment at your site. You can often see 

advertisements in newspapers or on street poles about renting out 

apartments/houses with their description. Read these ads, call on them, go to see 

the place, discuss the conditions with the landlady/landlord, etc.  

         

 

НАСОЛО =ДЖУЙСЯ!/ENJOY IT! 

 

Ідіо=ми/Idioms 

 

Here are some more idioms for your collection.  

Idiom Translation 
Your 

interpretation 

 Its       

meaning 

English 

equivalent 

У гостя=х 

до=бре, а 

вдо=ма кра=ще. 

It’s nice to be a 

guest, but it’s 

better to be 
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home. 

Вдо=ма і стіни  

допомага=ють. 

At home even 

walls help. 

   

Жи=ти на 

широ=ку но=гу 

To live on a 

wide foot 

   

Нема=є ди=му 

без вогню=. 

There is no 

smoke without 

fire.  

   

Незва=ний 

гість гірше за 

тата=рина. 

Uninvited guest 

is worse than a 

Tartar. 

   

 

    

Жа=рти/Jokes 

 

1.   Я=кось жив оди=н профе=сор. Він був ду=же неува=жний. Одно=го ра=зу профе=сор 

ви=й=шов із до=му, а на две=рях зали=шив запи=ску: “Профе=сор пішо=в, бу=де вдо=ма 

уве=чері.” Незаба=ром він поверну=вся додо=му. Коли= профе=сор прочита=в запи=ску, 

то сказа=в: “Якби= я знав, що профе=сора нема=є, і він бу=де уве=чері, я б прийшо=в 

уве=чері.”  

  

2.   Гість підізва=в до се=бе мале=нького Са=шу и гово=рить: 

- Запита=й= у ма=ми, коли= ми бу=демо обідати. 

- Я вже= запи=тував. Вона= сказа=ла, що бу=демо обідати, коли= ви піде=те. 

 

3    -    Я не зна=ю, що подарува=ти дру=гу на день наро=дження. 

- Запита=й у ньо=го. 

- Але= у ме=не нема=є стільки гроше=й. 

  

4.  -   Запро=шую тебе= на день наро=дження. Коли= бу=деш сту=кати нога=ми, не забрудни=   

          две=рі.       

     -   Чому= нога=ми? 

     -   А ру=ки  у те=бе бу=дуть за=й=няті подару=нками. 

 

 

Вірш/Pоем 

 

     Ве=чір 

 

Садо=к вишне=вий ко=ло ха=ти 

Хрущі над ви=шнями гуду=ть, 

Плугатарі з плуга=ми йду=ть, 

Співа=ють, ідучи=, дівча=та, 

А матері вече=рять жду=ть. 

Сім’я= вече=ря ко=ло ха=ти, 

Вечірня зіронька встає=, 

Дочка= вече=рять подає=, 

А ма=ти хо=че науча=ти, 

Так солове=йко не дає=. 

Покла=ла ма=ти ко=ло ха=ти, 

Мале=ньких діточо=к своїх, 

Сама= засну=ла ко=ло їх. 
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Зати=хло все... Тільки дівча=та 

Та солове=йко не зати=х. 

                     (Т. Г. Шевче=нко  1847 рік) 

 

 

       Пісня/Song 

 
Зеле=неє жи=то 

 

Зеле=неє жи=то, зеле=не, 

Хоро=шії го=сті у ме=не. 

Зеле=неє жи=то же=нці жнуть, 

Хоро=шії го=сті уже= ждуть. 

Зеле=неє жи=то, зеле=не, 

Хоро=шії го=сті у ме=не. 

Зеле=неє жи=то при межі, 

Хоро=шії го=сті від душі. 

Зеле=неє жи=то, зеле=не, 

Хоро=шії го=сті у ме=не. 

Зеле=неє жи=то, ще й ове=с, 

Тут зібра=вся рід наш уве=сь. 

 

 

 

 

Повір’я /Superstitions  

              

   They say… 

 When building a house put a horseshoe under the threshold – for good luck. 

 Hanging a horseshoe over the door, points up, brings good luck. 

 A cricket in the house is good luck. 

 If you greet someone over the threshold – you will quarrel with this person. 

 If one whistles in the house, there will be no money in this house. 

 Breaking a mirror brings bad luck. 

 Visiting a house where a girl lives you should take a seat – for that girl to get   

          married. 
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Keys to the Exercises 

 

  

  3. 1. туале=т                             6.    ра=ковина 

   2. дзе=ркало                        7.    газ 

   3. ми=ло                                 8.    вода= 

   4. телефо=н                          9.    кран 

   5. ва=нна                               10.  годи=нник 

 

  5. 

           1    2    3         
           к    п    д         
         4 х о л о д и л ь н и к 5       
         6  н    л    с  в       
         в  д    о    т  е       
         і  и 7 д и с к   и  н       
         д  ц    о    л  т       
         е  і    с    я  и       
  8 м а г н і т о ф о н      9 т е л е в і з о р 
         к  н    10    о  я  11     
       12  а  е    к    р  т  т     
       с  м 13 р а д і а т о р   о  о     
    14 м і к с е р     в    15 п р а с к а   
       а  р  16 к о л о н к а     т     
17 т е л е ф о н  а      в     18 п л е й е р  
       е   19 ф о т о а п а р а т   р     
       р        р             
               к             
        20 в і д е о м а г н і т о ф о н     

 

  7. ремонтува=ти            to repair 

               стоя=ти                       to stand 

               закри=ти  to close 

 увімкнути  to switch on  

 жи=ти   to live  

 пра=ти  to wash clothes  

 захо=дити  to come in   

 ви=мкнути  to switch off   

 допомага=ти  to help   

 вихо=дити  to exit    

 відкри=ти  to open   

   сидіти  to sit  

               висіти                         to hang  

     лежа=ти                       to lie 

               знахо=дитись            to be located 

 

  8. комфо=ртний – некомфо=ртний 

зручни=й – незручни=й 

зати=шний – незати=шний                            

чи=стий – брудни=й  

світлий – те=мний  

нови=й – стари=й 

висо=кий – низьки=й 

га=рний – нега=рний 

широ=кий – вузьки=й 

просто=рий – тісни=й 

вузьки=й – широ=кий 

низьки=й – висо=кий 
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стари=й– нови=й 

те=мний – світлий 

брудни=й– чи=стий 

 

  9. a)  газ и)  міліція 

б)  телефо=н і)  касе=та 

в)  две=рі ї) фен 

г)  дива=н й)  кімна=та 

ґ)  кіт,  к) ремонтува=ти 

д)  ва=за л)  комфо=ртний 

е)  душ м)  адре=са 

є)  плита= н)  ва=за 

ж) телевізор о)  стіл 

з)  кварти=Ра п)  ме=блі 

  

 * 12. 1. Телефо=н у кімна=ті. 

2. Дива=н у кімна=ті. 

3. Крісло в за=лі. 

4. Годи=нник на столі. 

5. Балко=н у кімна=ті. 

6. Ва=за на столі. 

7. Дзе=ркало в коридо=рі. 

8. Дистиля=тор на ку=хні. 

9. Фотогра=фія на стіні. 

10.Туале=т на ву=лиці. 

11.Кішка в кварти=рі. 

 

 * 13. 1. на; 2. на/у; 3. в; 4. у; 5. на; 6. на; 7. в; 8. на; 9. в; 10. на. 

 

 * 15. 1. у буди=нку    2. у кутку=    3. на ліжку    4. у холоди=льнику 

 

 * 17. біля, дале=ко, недале=ко, навпро=ти, зліва, спра=ва 

 

 * 18. 1. ко=ло сто=лу. 2. навпро=ти две=рей. 3. зліва від сто=лу. 4. навпро=ти ра=ковини.  

   5. біля ліжка. 6. біля крісла. 7. зліва від годи=нника. 8. навпро=ти дива=ну.  

   9. біля вікна=. 10. навпро=ти вікна=. 

 

 * 19.  а) 1. кварти=ри. 2. вікна=. 3. дива=ну. 4. сто=лу. 5. ліжка. 6. сто=лу. 7. ва=зи.  

     8. крісла. 9. ліжка. 10. две=рей. 11. крісла. 12. сто=лу 13. холоди=льнику.  

     14. міксеру. 15. сто=лу. 16. вінику. 17. телевізору. 18. буди=нку. 

 

 * 20. 1. на кріслі. 2. біля крісла. 3. на ліжку. 4. на поли=ці. 5. на столі.  

   6. біля дива=ну. 7.  на дива=ні. 8. у валізі. 9. на комо=ді. 10. на комо=ді. 

 

 * 21. 1. Ки=лим виси=ть на стіні біля вікна=. 

   2. Ва=за стоїть на столі біля фотогра=фії. 

3. Годи=нник виси=ть на стіні навпро=ти дива=ну. 

4. Холоди=льник стоїть в ку=хні біля сто=лу. 

5. Фотогра=фія виси=ть в кімна=ті навпро=ти крісла. 

6. Календа=р виси=ть на стіні навпро=ти две=рей. 

7. Крісло стоїть на балко=ні ко=ло вікна=. 

8. Ки=лим лежи=ть у кутку= біля крісла. 

9. Хліб лежи=ть на столі ко=ло си=ру. 
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 ** 22. 1. над 2. під 3. за 4. по=між 5. пе=ред 6. по=ряд з. 

 

 * 25. світла кімна=та; вузьки=й коридо=р; га=рний годи=нник; книжко=ва  ша=фа;  

   старе= ліжко; нова= карти=на; дорогі ме=блі; зручне= крісло;  

   письмо=вий стіл. 

 

*** 30. 1. Се=нді приготувала я=блучний пиріг сама=. 

               2. Вони= са=мі перекла=ли цей лист. 

               3. Я сам/сама= не зна=ю, де о=фіс дире=ктора. 

               4. Ти пови=нен сам зроби=ти це завда=ння. 

               5. Віктор зазвича=й ремонту=є  ра=діо сам. 

               6.  Еммі, ти зроби=ла це сама=? 

   7. Він сам зна=є, що роби=ти. 

   8. Бори=с сам спланува=в свій семіна=р. 

 

*** 34. 1. свою= (Acc. f) 2. своє=му (Dat. m) 3. свого= (Acc. m) 4. у своє=му (Loc. m)  

   5. до своїх (Gen. pl) 6. свій (Acc. m) 7. свою= (Acc. f) 8. на своїх (Loc. pl)  

   9. своїм (Dat. pl) 

 

*** 35.  b) дава=йте пообідаємо, поснідаємо, повече=ряємо, почита=ємо,  

    поди=вимося, намалю=ємо, послу=хаємо. 

 

*** 37.  a) говоріть, увімкніть, проведіть, напишіть, розкажіть, подивіться,  

    допоможіть, сіда=йте, покладіть. 

 

   b) да=йте, відкри=йте, прочита=йте, поми=йте, закри=йте, співа=йте,  

    розповіда=йте. 

 

   c) приготу=йте, бу=дьте, забу=дьте, ся=дьте. 

 

 ** 40. 1. поїсти. 

2. купи=ти вентиля=тор. 

3. купи=ти нови=й замо=к. 

4. ви=кликати слю=саря. 

5. подзвони=ти в ЖЕК. 

6. нагріти во=ду. 

   7. подзвони=ти “04”. 

 

*** 43. 1. Я хо=чу, щоб ти подзвони=в мені за=втра. 

2. Я попроси=в його=, щоб він написа=в лист. 

3. Він хо=че, щоб я говори=в українською. 

4. Вона= попроси=ла, щоб я приніс цю кни=гу. 

5. Я хо=чу, щоб вона= зроби=ла це. 

6. Вона= попроси=ла, щоб я допоміг їй. 

7. Ке=ррі хотіла, щоб Се=нді купи=ла я=блука. 

8. Він хотів, щоб я подиви=вся його= бізнес-план. 

 

     * 53. 1. Я загуби=в ключ. 

2. У ме=не нема=є води=. 

3. У ме=не злама=вся замо=к. 

4. У ме=не не працю=є кран. 

5. У ме=не перегоріла ла=мпочка. 

6. Покажіть, як працю=є пра=льна маши=на. 
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     * 54. 1. тече= 

2. перегоріла 

3. кран 

4. загуби=в/ла 

5. ме=не, води= 

6. пра=ти 

 

 * 59. 1. ви=кличу 

2. ме=не 

3. зна=ю 

4. крича=ти 

5. прийде= 

6. відкри=ю 

 

 ** 60. 1. Я бу=ду крича=ти. 

2. За=раз прийде= мій друг. 

3. Я вам не відкри=ю. 

4. Не чіпа=йте мене=! 

5. Ідіть звідси! 

6. Я ви=кличу міліцію. 

 

 ** 72. 1. жи=ти 2. відчини=ти 3. захо=дити 4. зачини=ти 

   5. лежа=ти 6. ввімкну=ти 7. сидіти 8. прибира=ти 

   9. висіти  

 

     * 73. b) 1. с ;   2. b;    3. b;   4. b. 

 

*** 74.  c) терміно=во 

    продава=ти 

    кра=ще 

    до=рого 

    те=мний 

    роздільний 

    широ=кий 

 

   d) 1. False 

2. False 

3. False 

4. False 

5. False 

6. False 

        

   f) 1. терміно=во 

2. цегляни=й 

3. бу=дь-який 

4. ізольо=вані 

5. планува=ння 
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МІСТО 

IN THE CITY 

 
 

 
 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

How can I get 

to the center? 

This chapter will 

help you with the 

answer. 

You will be able to: 

 

 

 Locate city landmarks 

 

 Follow directions 

 

 Orient yourself and move about the city 

 

 Use a map for orientation in the city 

 

 Interact with the militia 
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Нові слова = / New vocabulary 

 
Місто 

* 
Яке= це місто? 

Яка= це ву=лиця? 

Це Ки=їв. 

Це ву=лиця Хреща=тик. 

Де ви живе=те? 

Я живу= на ву=лиці Франка=. 

Я живу= в це=нтрі. 

Ва=ша адре=са? 

Моя= адре=са: вул. Хреща=тик, 

                         буди=нок 5, кварти=ра 6. 

Де по=шта? 

(Не)дале=ко. 

Куди= ви іде=те? 

Я іду= в магази=н. 

Звідки ви іде=те? 

Я іду= з магази=ну. 

** 
Як назива=ється це місто? 

Як назива=ється ця ву=лиця?   

Де знахо=диться банк? 

Біля по=шти. 

Я заблука=в (m)/заблука=ла (f). 

*** 
Яке= насе=лення міста? 

Як дале=ко музе=й? 

Це два кварта=ли звідси. 

                дійти= 

Як          доїхати           до па=рку? 

                діста=тися 

В яко=му райо=ні ви живе=те? 

Дава=й (sg)/дава=йте (pl) зустрінемося 

біля теа=тру. 

Покажіть мені це на пла=ні/ка=рті. 

Ви мо=жете намалюва=ти мені маршру=т? 

Яки=й найкоро=тший шлях до ...? 

Я іду= у вірному на=прямку? 

* 
адре=са 

країна 

о=бласть (f) 

місто 

столи=ця 

райо=н 

село= 

посе=лення 

центр 

кварта=л 

ву=лиця 

City 

 

What city/town is it? 

What/Which street is it? 

It is Kiev. 

It is Kreshchatik Street.  

Where do you live? 

I live on Franko Street. 

I live in the center. 

What is your address? 

My address is Kreshchatyk Street, 

                           building 5, apartment 6. 

Where is the post office? 

(Not) far away. 

Where are you going? 

I am going to the store. 

Where are you coming from? 

I am coming from the store. 

 

What is the name of this city/town? 

What is the name of this street? 

Where is the bank located? 

Near the post office. 

I am lost. 

 

What is the population of the city? 

How far is the museum? 

It’s two blocks from this place. 

How can I get (on foot) to the park? 

How can I get (by vehicle) to the park? 

How can I get to the park? 

In what district do you live? 

Let’s meet near the theatre. 

 

Show it to me on the plan/map. 

Can you draw out the route for me? 

What is the shortest way to...? 

Am I going in the right direction? 

 

address 

country 

region, oblast 

city 

capital 

district 

village 

settlement, community 

center 

block 

street 
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доро=га 

тротуа=р 

проспе=кт 

бульва=р 

прову=лок 

пло=ща 

па=м’ятник 

по=шта 

банк 

готе=ль (m) 

магази=н 

бар 

кафе= 

рестора=н 

піце=рія 

база=р/ри=нок 

інтерне=т-кафе=/інтерне=т-клуб 

апте=ка 

поліклініка 

ліка=рня 

шко=ла 

ліце=й 

гімна=зія 

ко=ле=дж 

інститу=т 

університе=т 

акаде=мія 

консервато=рія 

теа=тр 

кінотеа=тр 

музе=й 

галере=я 

бібліоте=ка 

філармо=нія 

басе=йн 

стадіо=н 

зоопа=рк 

цирк 

парк 

сквер 

але =я 

міст 

фонта=н 

ла=вка 

пляж 

бе=рег 

** 
туне=ль 

тра=са/шосе= 

магістра=ль (f) 

окра=їна 

адміністра=ція 

посо=льство 

road 

sidewalk/pavement 

avenue 

boulevard  

sidestreet 

square 

monument 

post office 

bank 

hotel 

store 

bar 

cafe 

restaurant 

pizza place 

bazaar/ market  

internet-cafe/internet-club 

pharmacy 

polyclinic 

hospital 

school 

lyceum 

grammar school, gymnasia 

college 

institute 

university 

academy 

conservatory, conservatoire 

theatre 

cinema/movie theatre 

museum 

gallery 

library 

philharmonic 

swimming pool 

stadium 

zoo 

circus 

park 

square, public garden 

alley 

bridge 

fountain 

bench 

beach 

coast 

 

tunnel 

highway 

arterial road 

outskirts 

administration 

embassy 
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це=рква 

гастроно=м 

універма=г 

дитя=чий садо=к 

ботанічний сад 

нічни=й клуб 

пала=ц культу=ри 

конце=ртний зал 

заво=д 

фа=брика 

(газе=тний) кіо=ск 

о=бмін валю=т 

ла=зня 

гара=ж 

парко=вка 

зупи=нка 

*** 
обласни=й центр 

райо=нний центр 

екску=рсія 

визначне= місце 

архітекту=ра 

доро=жній знак 

розви=лка 

поворо=т 

перехре=стя 

пішохідний перехід 

пішохід  

бордю=р 

стічна= кана=ва 

люк 

я=ма 

у=рна 

дитя=чий майда=нчик 

будівни=цтво 

автозапра=вна ста=нція (АЗС) 

цви=нтар 

 

*** Ви=віски 

М (метро=) 

М (чоловічий туале=т) 

Ж (жіно=чий туале=т) 

вхід 

ви=хід 

перехід 

підзе=мний перехід 

світлофо=р 

стоя=нка 

Не кури=ти!/Не пали=ти! 

Обере=жно! 

 

* 
популя=рний 

church 

grocery store 

department store 

kindergarten 

botanical gardens 

night club 

culture palace 

concert hall 

plant 

factory 

newsagent, news-stand 

currency exchange 

public bath 

garage 

parking lot 

stop 

 

oblast center 

region center 

excursion 

sight, notable place 

architecture 

road sign 

fork in the road 

turn 

crossroads, intersection 

pedestrian crossing 

pedestrian  

border, curb 

gutter 

hatch 

pit 

litter bin 

playground 

construction, building site 

filling station, gas station 

cemetery 

 

Signs  

subway 

toilet for men 

toilet for women 

еntrance 

exit 

crossing 

underpass 

traffic lights 

parking lot 

No smoking! 

Watch out! Careful! 

 

 

popular 
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шу=мний 

ти=хий 

голосни=й 

лівий 

пра=вий 

близьки=й 

дале=кий 

головни=й 

** 
старови=нний 

суча=сний  

відо=мий 

істори=чний 

*** 
лю=дний 

безлю=дний 

напру=жений 
 
На=прямок та Розташува=ння 

* 
в 

на 

пе=ред 

за 

по=руч 

між 

біля 

ко=ло 

(не)дале=ко 

навпро=ти 

тут 

там 

сюди= 

туди= 

звідси 

звідти 

пря=мо 

попе=реду 

поза=ду 

впере=д 

наза=д 

спра=ва 

зліва 

напра=во 

наліво 

вгорі 

внизу= 

вго=ру 

вниз 

вдо=ма 

додо=му 

** 
че=рез 

noisy 

quiet 

loud 

left 

right 

close 

distant 

main 

 

ancient 

modern 

famous 

historical 

 

crowded, busy 

deserted, solitary 

intensive, busy 

 

Directions and Locations 

 

in/at 

on/at 

in front of 

behind 

next to 

between 

near 

by/near 

(not) far 

opposite 

here 

there 

this way 

that way 

from here 

from there 

straight 

ahead 

behind 

forward 

backwards 

on the right/from the right 

on the left/from the left 

to the right 

to the left 

above, overhead 

below, underneath 

up(wards) 

down(wards) 

at home 

home 

 

across 
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вздовж 

навкруги=/навко=ло 

всере=дині 

повз 

на ро=зі 

за ро=гом 

*** 
у на=прямку  

на перехре=сті 

 
* 
іти= (I) 

ходи=ти (II) 

їхати (I) 

їздити (II) 

** 
назива=тися (I) 

знахо=дитися (II) 

заблука=ти (I) 

організо=вувати (I) 

відвідувати/бува=ти (I) 

Іди=. (sg)/Ідіть. (pl) 

Їдь. (sg)/Їдьте. (pl) 

Прихо=дь. (sg)/Прихо=дьте. (pl) 

Приїзди=. (sg)/Приїздіть. (pl)  

*** 
Поверни=. (sg)/Поверніть. (pl) 

Перейди=. (sg)/Перейдіть. (pl) 

Поверни=сь. (sg)/Поверніться. (pl) 

Піди=./Підіть. 

 

Безпе=ка 

*  
Мені тре=ба іти=. 

Ось мої гро=ші. 

** 
Я не мо=жу іти= з ва=ми. 

Да=йте пройти=. 

Пустіть мене=. 

*** 
Я не мо=жу зустрітися з ва=ми. 

Проведіть мене=, будь ла=ска. 

 

Розмо=ва з міліцією 

* 
Ва=ші докуме=нти? 

Ось мої докуме=нти. 

Мені тре=ба переклада =ч. 

** 
У ме=не тільки ко=пія па=спорта. 

Я не бу=ду підпи=сувати це. 

*** 
Мені тре=ба зателефонува=ти в Ко=рпус 

along 

around 

inside 

past 

on/at the corner 

round the corner 

 

towards 

at the intersection 

 

 

to go (by foot) 

to go (by foot) 

to go (by vehicle) 

to go (by vehicle) 

 

to be named 

to be located 

to be lost 

to organize/to arrange 

to visit, to frequent 

Go (on foot). 

Go (by vehicle). 

Come (on foot). 

Come (by vehicle). 

 

Turn. 

Cross. 

Come back!/Return! 

Go (on foot). 

 

Safety 

 

I have to go. 

Here is my money. 

 

I can’t go with you. 

Let me go through. 

Let me go. 

 

I can’t meet with you. 

Walk me home, please. 

 

Interacting with militia 

 

Show me your documents. 

Here are my documents. 

I need an interpreter. 

 

I have just a copy of my passport. 

I will not sign this. 

 

I need to call Peace Corps/the Embassy. 
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Ми=ру/Посо=льство. 

Я вимага=ю зу=стрічі з представнико=м 

Ко=рпусу Ми=ру/ Посо=льства. 

 
Поча=ток розмо=ви 

* 
Ви=бачте ... 

Проба=чте ... 

** 
Ви не зна=єте...? 

Мо=жна (вас) запита=ти? 

Скажіть, будь ла=ска, ....? 

*** 
Ви не підка=жете...? 

 

 

I demand a meeting with a PC/Embassy 

representative. 

 

Beginning a Conversation 

 

Excuse me, … 

Pardon me, … 

 

Do you happen to know…? 

May I ask (you)? 

Tell me,please, ….? 

 

Would you tell me…? 

 

 

 

Colloquial phrases: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гей!    –  Hey!  

Ось... – Here is … 
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Metric Measures 
 

 

Linear Measure 
 

1 centimeter (cm) 10 millimeters (mm) 

1 decimeter (dm)  10 centimeters (cm) = 
 100 millimeters 

1 meter (m)  10 decimeters (dm) =  
100 centimeters = 
1,000 millimeters 

1 kilometer (km) 1,000 meters 
 

Area Measure 
 
100 square millimeters (mm2) = 1 sq centimeter (cm2) 

10,000 square centimeters = 1 sq meter (m2) =  
1,000,000 sq millimeters 

100 square meters = 1 are (a) 

100 ares = 1 hectare (ha) =  
10,000 sq meters 

100 hectares = 1 sq kilometer (km2) =  
1,000,000 sq meters 

 

 

 

Metric and U.S. Equivalents 
 
 

Distances 
 

1 centimeter  0.3937 inch 

1 decimeter  3.937 inches 

1 foot  0.3048 meter 

1 inch  2.54 centimeters 

1 kilometer  0.621 mile 

1 meter  39.37 inches 
1.094 yards 

1 mile (statute or  
 land)  

5,280 feet 
1.609 kilometers 

1 mile (nautical  
 international)  

1.852 kilometers 
1.151 statute miles 
0.999 U.S. nautical miles 

1 millimeter  0.03937 inch 

1 yard  0.9144 meter 
 

Areas or Surfaces 
 

1 acre  43,560 square feet 
4,840 square yards 
0.405 hectare 

1 are  119.599 square yards 
0.025 acre 

1 hectare  2.471 acres 

1 square centimeter  0.155 square inch 

1 square decimeter  15.5 square inches 

1 square foot  929.030 square centimeters 

1 square inch  6.4516 square centimeters 

1 square kilometer  0.386 square mile 
247.105 acres 

1 square meter  1.196 square yards 
10.764 square feet 

1 square mile  258.999 hectares 

1 square millimeter  0.002 square inch 

1 square yard  0.836 square meters 
 

 

Conversion Factors 
 
 

To 
change To 

Multiply  
by 

acres  hectares  .4047 

acres  square feet  43,560 

acres  square miles  .001562 

centimeters  inches  .3937 

centimeters  feet  .03281 

feet  meters  .3048 

feet  miles (nautical)  .0001645 

feet  miles (statute)  .0001894 

hectares  acres  2.4710 

inches  millimeters  25.4000 

inches  centimeters  2.5400 

meters  feet  3.2808 

meters  miles  .0006214 

yards  miles  .0005682 
 

To  
change 

 
To 

Multiply  
by 

meters  yards  1.0936 

miles  kilometers  1.6093 

miles  feet  5280 

miles (nautical)  miles (statute)  1.1516 

miles (statute)  miles (nautical)  .8684 

miles/hour  feet/minute  88 

millimeters  inches  .0394 

square feet  square meters  .0929 

square kilometers  square miles  .3861 

square meters  square feet  10.7639 

square meters  square yards  1.1960 

square miles  square kilometers  2.5900 

square yards  square meters  .8361 

yards  meters  .9144 
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Conversion of Miles to Kilometers 
 

Miles Kilometers 

1 1.6 

2 3.2 

3 4.8 

4 6.4 

5 8.0 

6 9.6 

7 11.2 

8 12.8 

9 14.4 

10 16.1 

20 32.1 

30 48.2 

40 64.3 

50 80.4 

60 96.5 

70 112.6 

80 128.7 

90 144.8 

100 160.9 

1,000 1609.3 
  

Kilometers Miles 

1 0.6 

2 1.2 

3 1.8 

4 2.4 

5 3.1 

6 3.7 

7 4.3 

8 4.9 

9 5.5 

10 6.2 

20 12.4 

30 18.6 

40 24.8 

50 31.0 

60 37.2 

70 43.4 

80 49.7 

90 55.9 

100 62.1 

1,000 621.0 

 
 

 
 

 

Perhaps you would like to know how to address a stranger on the street, in 

the store, or in transport? We address people in the following way: 

       “Ви=бачте,,....” (Excuse me,…), 

       “Перепро=шую,......” (Pardon me,….). 

You can also use: “Будь ла=ска”/“Бу=дьте ласка=ві...” (Be so kind....) 

Or “Скажіть, будь ла=ска,…” (Tell me, please,…..) 

Don’t be scared to get on to the streets, you will survive.  

It is not in vain that they say: “Язи=к до Ки=єва доведе=” (Your tongue will 

lead you to Kyiv). 
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КИ=ЇВ   

 

 
 

МЕТРО= В КИ=ЄВІ 
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КИ=ЇВСЬКА  О=БЛАСТЬ 
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Спро=буйте свої си=ли!/Just try it! 

 

Лекси=чні впра=ви /Vocabulary exercises 

 

1. Place the words in the pyramid with the smallest object on top and the largest    

one at the bottom. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сел+о, місто, країна, +область, се=лище, буди=нок, кварта=л, райо=н, кварти=ра, ву=лиця.

  

  
2. Find the following words in the grid across and down. 

        Capital, road, sidewalk, boulevard, block, street, center, bridge, outskirts, square,  

        address, pharmacy, hatch, store, park, club, stadium, post office, beach, fountain. 

 

у к в е н к а п т е к а 

к л у б г в д о р о г а 

б у л ь в а р л ю к а ї 

х з и щ ш р п м ц р д ф 

я я ц с ц т о і к а р о 

ч ф я и е а ш с а ї е н 

п а р к н л т т р н с т 

л т р о т у а р т а а а 

я а л і р м а г а з и н 

ж с т о л и ц я л д ж є 

п л о щ а с т а д і о н 

 

3. Name the pictures. 

 

 

 

 

 

  

           1.   2.                    3.          4.                              5. 
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          6.      7.      8.                         9.                               10. 

 

 

 

   
 

                          

 

 

              11.                      12.              13.                               14.                             15. 

  

  

4. Solve the crossword puzzle. 

 

Across: 

6. school 

9. lyceum 

10. conservatory 

11. coast 

14. district 

15. avenue 

17. public garden 

18. sidewalk 

20. city, town 

22. pharmacy 

24. bench 

26. village 

29. institute 

31. college 

32. garden 

33. theater 

35. gallery 

38. library 

39. architecture 

40. hotel 

42. excursion 

45. swimming pool 

46. block 

47. bazaar 

50. department store 

53. parking lot 

54. highway 

57. movie theater 

58. fountain 

59. palace 

60. philharmonic 

Down: 

1. park 

2. cafe 

3. university 

4. bridge 

5. alley 

7. bank 

8. circus 

12. church 

13. bar 

16. embassy 

19. restaurant 

21. arterial road 

23. polyclinic 

25. academy 

27. outskirts 

28. administration 

30. internet 

34. intersection 

36. boulevard 

37. store 

41. hospital 

43. stadium 

44. pit 

49. hatch 

51. museum 

52. grocery store 

55. post office 

56. litter bin 
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           1    2  3  4    5         

             7        8           

      6                9          

                                

          10                      

                      12          

           13   11                  

                                

          16           14           

         15                       

                       19         

      21   17       18                

  23   20         25            27    28  

22         24       30      26          

               29          31       

         32                       

                  33              

                                

    34                            

                                

       35                         

          36  37                    

                    38            

 39               41                

           40                 43    

       44              42           

                                

        48      45        46          

     47      49          51  52         

              50                  

                                

       53                         

           55     56      54          

                                

       57                         

                    58            

                                

         59        60               



Topic 5. In The City 

US Peace Corps Ukraine: Language Manual in Ukrainian 79 

5. Match the signs with the words describing them. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

 

 

6. Connect the beginnings and the endings of the ajectives. Write them out. 

   

 

 попу-                                         -хий                                          -вий 

        

 

    

         пр+а-                           -л+ярний                                      близь- 

      

 

                                                           

          т+и-                                           -ний                                          - ки=й 

 

 

         

             -ний                                      голов-                                       -жений      

 

  

                                                                                     

       шу=м-                                     -ний відо=- 

 

 

 

       го=лос-                                    старо-                                         істори=ч- 

    

 

чоловічий туале=т 

жіно=чий туале=т 

не пали=ти! 

світлоф+ор 

сто+янка 

метро= 

вхід 

в+ихід 

перех+ід 

обере=жно! 

підз+емний перехід 
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            лі-                                         суча=с-                                     лю=д- 

 

 

 

         -ний                               -ний -вий 

 

 

 

         ста-                                      -ри=й                                    напру=- 

          

 

  

      -ри=чний                                  -мий                                        -ви=нний 

 

       

 

 

7. Write one or more words from the chapter beginning with the letters of Ukrainian     

     alphabet. 

 

Адре=са,  

Б 

В 

Г 

Ґ 

Д 

Е 

Ж 

З 

І 

Ї 

К 

Л 

М 

Н 

О 

П 

Р 

С 

Т 

У 

Ф 

Х 

Ц 

Ч 

Ш 

Я 
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8. Match Ukraine’s oblasts with their capitals. 

 

Ки =ївська о=бласть 

Вінницька о=бласть 

Дніпропетро =вська о=бласть 

Доне =цька о=бласть 

Жито=мирська о=бласть 

Запорізька о=бласть 

Іва=но-Франківська о=бласть 

Кіровогра =дська о=бласть 

Луга=нська о=бласть 

Воли=нська о=бласть 

Львівська о=бласть 

Микола=ївська о=бласть 

Оде =ська о=бласть 

Полта=вська о=бласть 

Рівенська о=бласть 

Крим 

Сумська= о=бласть 

Терно=пільська о=бласть 

Закарпа=тська о=бласть 

Ха=рківська о=бласть 

Херсо=нська о=бласть 

Хмельни =цька о=бласть 

Черка=ська о=бласть 

Чернігівська о=бласть 

Черніве=цька о=бласть 

Черка=си 

Івано-Франківськ 

Кіровогра =д 

Луга=нськ 

Оде =са 

Ха=рків 

Луцьк 

Херсо=н 

Полта=ва 

Хмельни =цький 

Львів 

Чернівці 

Рівне 

Микола=їв 

Сімферо =поль 

Доне =цьк 

Жито=мир 

Запоріжжя 

Су=ми 

У=жгород 

Чернігів 

Ки=їв 

Вінниця 

Дніпропетро =вськ 

Терно=піль 

 

9. Odd one out. 

    Model: Кафе=, басе=йн, бібліоте=ка, столи=ця, шко=ла. (All the rest are city objects.) 

 

a) О=бласть, райо=н, місто, село=, по=шта. 

б)  Центр, гара=ж, кварта=л, ву=лиця, райо=н. 

в)  Адміністра=ція, бульва=р, проспе=кт, прову=лок, ву=лиця. 

г)  База=р, музе=й, вхід, парк, це=рква. 

ґ)  Шко=ла, інститу=т, банк, університе=т, ліце=й. 

д)  Вхід, ви=хід, світлофо=р, стоя=нка, ла=зня. 

е)  Тут, лівий, популя=рний, істори=чний, лю=дний. 

є)  Тут, сюди=, спра=ва, ходи=ти, на ро=зі. 

ж) Іти=, назива=тися, міліція, їхати, відвідувати. 

з)  Парк, популя=рний, фонта=н, акаде=мія, пляж.    

 

10. Make your own list of cognates from the chapter. 

Model:  Адре=са, центр, бульва=р, банк, екску=рсія, ..... 
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* How to Describe Your Movement. 

Verbs of Motion 1 

 

Я іду= в кіно =.  

Я їду в  басе=йн. 

I am going to the cinema (on foot). 
I am going to the swimming pool (by vehicle). 

 

The verbs of motion іти= (йти)  (to go on foot) – їхати (to go by vehicle)  denote movement 

in a definite direction often stipulated at a definite time. 

 

 

* How to Say That You Go on Foot. 

The Verb   іти= (йти) / to go on foot 

 

- Куди== ти іде=ш? 

- Я іду= на база=р. 

- Where are you going? 
- I am going to the market. 

 

Let’s conjugate the verb іти= 
 

Pronoun Verb 

я 

ти 

він/вона= 

ми 

ви 

вони= 

іду= 

іде =ш 

іде = 

іде =мо 

іде=те 

іду=ть 

 

The verbs of motion are used with the Accusative Case. Noun in the Accusative Case 

answers the question  куди=?  (where to?) and describes the direction of a person or an 

object. Nouns in the Accusative Case are always used with the preposition у/в /на (to). 
Example:    - Куди== ти іде=ш?    Where are you going (on foot)?  

- Я іду= в кафе=.       I am going (on foot) to a cafe.   
    

 * 11. Read, translate and ask questions about the sentences. 

   Model: - Я іду= в парк. (I am going to the park) - Куди== ви іде=те? 

1. Він іде= в теа=тр. 

2. Вона= іде= в університе=т. 

3. Ми іде=мо в кіно=. 

4. Вони= іду=ть в цирк. 

5. Ти іде=ш на база=р. 

6. Ви іде=те в банк?  

 

 * 12. Complete the sentences using the verb іти=.  

1. Я _________  пішки. 

2. Ти _________ у парк. 

3. Він ________ в теа=тр. 
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4. Вона= _______  в магази=н. 

5. Ми ________  в банк. 

6. Ви _________  в басе=йн. 

7. Вони= ________  в університе=т. 

  

 

Verb   іти=. The Past Tense  

Memorize!  

m ішо=в 

 

f ішла= 

 

n ішло= 

 

pl ішли= 

 

Verb іти=. The Future Tense 

 

The Future Tense is formed by combining the Future Tense of the verb  бу =ти  (to be) 
and the Infinitive form of the verb  іти=.  Personal endings of the verb  бу =ти  in the 

Future Tense are the same  as the first conjugation verb’s endings  in the Present 

Tense.  

Pronoun Nom 
Verb to be 

Future tense 

Main verb 

Infinitive 

я бу=ду  

ти бу=деш  

він/вона= бу=де іти= 

ми бу=демо  

ви бу=дете  

вони= бу=дуть  

 

     * 13.  a) Read and translate. 

Вчо=ра= ми були= на екску=рсії. Споча=тку ми ішли= по ву=лиці Шевче=нка, 

по=тім ішли= пря=мо по ву=лиці Хреща=тик, по=тім ми ішли=  вго=ру по схо=дах, по=тім  

ми  ішли= по Європе=йській пло=щі. 

 

    b) Replace the verbs in the sentences with verbs in the Future tense. 

 

 

* How to Say That You Go by Vehicle. 

The Verb   їхати /to go by vehicle 

 

- Куди== ти їдеш? 

- Я  їду в Ки=їв. 

- Where are you going? 
- I am going to Kiev. 

 

Let’s conjugate the verb їхати 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pronoun Verb 

я 

ти 

він/вона= 

ми 

ви 

вони= 

їду 

їдеш 

їде 

їдемо 

їдете 

їдуть 
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 * 14. Read and translatete the sentences.  

1. Він їде в парк. 

2. Вона= їде в університе=т. 

3. Ми їдемо в кіно=. 

4. Вони= їдуть в цирк. 

5. Ти їдеш на база=р. 

6. Ви їдете в банк. 

7. Ми їдемо в парк.  

  

 * 15.  a) Complete the sentences, using the verb  їхати. 

1. Я  _________  на вокза=л. 

2. Ти  _________ у банк. 

3. Він  _________ в цирк. 

4. Ми  _________ в магази=н. 

5. Ви  _________  на база=р. 

6. Вони=  _________  в універма=г. 

 

    b) Ask questions about the sentences. 

     Model: Він їде в парк. – Куди= він їде? 

 

    c) Replace the verbs in the sentences with the verbs in the Past and Future 

Tenses.  

     Model: Він їде в парк. (Present)  
      Він їхав у парк. (Past)  
      Він бу=де їхати в парк. (Future) 
 

 * 16. Use the correct forms of the verbs  іти==-їхати.  

   1. –    Куди ==  _________ Бори=с і Андрій? 

    – Я не зна=ю, куди== вони=   _________. 

 

   2. – Куди==  _________ Мари=на? 

    – Вона=  _________ на ле=кцію. 

    – А ви теж _________ на ле=кцію? 

    – Так, я теж  _________ туди=. 

 

   3. – Куди== ви  _________? 

    – Я  _________ в кіно=. 

    – А чому= ви оди=н? 

    – Мої дру=зі вже= диви=лись це=й фільм. 

 

   4. – Чому= ви  _________ на мо=ре восени=? 

    – Мені ду=же подо=бається цей сезо=н. Я _________ в Я=лту. 

 

 

* How to Describe Your Movement. 

Verbs of Motion 2 

 

The verbs of motion  ходи=ти  (to go on foot) –  їздити  (to go by vehicle)  denote: 

1.  movement  in general, without a definite direction: Він хо =дить по кімна =ті. He is 
walking about the room. 

2.  a repeated habitual movement: Я їжджу в басе =йн ду =же ча=сто. I go to the swimming 
pool very often 

3. Denotes a movement there and back: Я вчо =ра ходи=в у теа=тр.  Yesterday I went to the 
theatre. 
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* How to Say That You Go on Foot. 

The Verb   ходи=ти /to go on foot 

 

-  Куди== ти іде=ш? 

-  Я іду= на стадіо=н.  

    Я ходжу= на стадіо=н щодня=. 

- Where are you going? 
- I am going to the stadium. 
  I go to the stadium every day. 

 

Let’s conjugate the verb  ходи=ти 
 

Pronoun Verb 

я 

ти 

він/вона= 

ми 

ви 

вони= 

ходжу= 

хо=диш 

хо=дить 

хо=димо 

хо=дите 

хо=дять 

 

 * 17. Read and translate the sentences. 

1. Я ходжу= в басе=йн. 

2. Ти хо=диш на стадіо=н? 

3. Він хо=дить у теа=тр. 

4. Вона= хо=дить в університе=т. 

5. Ми хо=димо на бале=т. 

6. Ви хо=дите у парк? 

7. Вони= хо=дять у музе=й. 

 

 * 18. Complete the sentences, using the verb  ходи=ти. 

1. Я ___________  пішки. 

2. Ти  __________ у парк. 

3. Він ___________ у теа=тр. 

4. Вона= _________  у магази=н. 

5. Ми ___________ в банк. 

6. Ви ___________ в басе=йн. 

7. Вони= _________ в університе=т. 

 

 

* How to Say That You Go by Vehicle. 

The Verb  їздити /to go by vehicle 

 

- Куди== ти їдеш? 

- Я їду на стадіо=н.  

  Я їжджу на стадіо=н щодня=. 

- Where are you going? 
- I am going to the stadium. 
  I go to the stadium every day. 

 

Let’s conjugate the verb  їздити 
 

Pronoun Verb 

я 

ти 

він/вона= 

ми 

ви 

вони= 

їжджу 

їздиш 

їздить 

їздимо 

їздите 

їздять 
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 * 19. Read and translate the sentences. 

1. Я ча=сто їжджу у парк. 

2. Ти ча=сто їздиш у теа=тр. 

3. Він ча=сто їздить  на стадіо=н. 

4. Вона= рідко їздить в інститу=т. 

5. Вони= ча=сто їздять в університе=т. 

 

 * 20. Complete the sentences, using the verb  їздити. 

1. Я ___________ в басе=йн. 

2. Ти __________ на стадіо=н. 

3. Він __________ у парк. 

4. Вона= _________ у театр. 

5. Ми __________  на мо=ре. 

6. Ви ___________ в село=. 

7. Вони= _________ у шко=лу. 

 

*Note! The Past Tense and the Future Tense of the verbs of motion are formed 

according to the general rule. 
 

 * 21. Read and translate the text. Replace the verbs of motion: 

    a)with the Past Tense. 

    b)with the Future Tense. 

Я ча=сто  їжджу в центр на метро=. Там я гуля=ю. Я ходжу= в музе=й, теа=тр 

і МакДо=нальдс. Е=рік теж ча=сто їздить у центр. Він тако=ж лю=бить ходи=ти в 

музе=й, теа=тр і МакДо=нальдс. Зазвича=й ми зустріча=ємося в це=нтрі і хо=димо 

в музе=й, теа=тр і МакДо=нальдс. Іноді ми хо=димо в кита=йський рестора=н та 

обідаємо там. 

 

Memorize the Adverbs Used  

with the Verbs ходи =ти-їздити. 

 

every day 
often 
seldom 
sometimes 
usually 
always 
never 

щодня= 

ча=сто 

рідко 

іноді/інколи 

зазвича=й 

завжди= 

ніко=ли ні 

 

 * 22. Make up sentences using the verbs of motion in the appropriate form. 

   Model: Ба=тько /їздити/ на робо=ту на маршру=тці. 

    Ба=тько їздить на робо=ту на маршру=тці. 

1. Мої дру=зі ча=сто  /їздити/ в Оде=су. 

2. Я рідко /ходи=ти/ до лікаря. 

3. За=втра Е=рік і Са=ндра/ їхати/ у Ки=їв на авто=бусі. 

4. Вчо=ра Окса=на/ходи=ти/на конце=рт. 

5. Сього=дні д\=ти/іти=/ у зоопа=рк. 

6. Ми/їздити/на Чо=рне мо=ре мину=лого ро=ку. 

7. Моя= по=друга /іти=/в теа=тр сього=дні. 

8. Студе=нти /їхати/в бібліоте=ку після уро=ку. 

9. Я ча=сто / їздити/на да=чу в неділю. 
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**Note! In the Past Tense the verbs  ходи=ти-їздити  denote movement there and back. 

In this case the verbs  ходи=в - їздив  are equivalent to the verb був. Example:   Вчо=ра 

я ходи=в/їздив у кіно=. Yesterday I went to the cinema =  Вчо=ра я був у кіно =. = Yesterday I 
was at the cinema. 
  

 ** 23. Replace the verbs  ходи=ти-їздити  with the verb бу=ти. 

   Model: Вчо=ра ми ходи=ли на конце=рт. — Вчо=ра ми були= на конце=рті. 

1. Вчо=ра ми ходи=ли в теа=тр. 

2. Вчо=ра ми їздили в парк. 

3. Позавчо=ра ми ходи=ли в музе=й. 

4. Вчо=ра ми їздили на стадіо=н. 

5. У неділю ми їздили на да=чу. 

6. У субо=ту ми ходи=ли в цирк. 

 

 ** 24. Substitute the verbs  ходи=ти-їздити  with the verb   бу=ти   in the Past Tense 

and vice versa. 

   Model: Вчо=ра я була= в теа=трі. Вчо=ра я їздила в теа=тр. 

1. Вчора= я була= в теа=трі. Ми диви=лися ду=же ціка=ву виста=ву. 

2. Мину=лого ти=жня наш дире=ктор їздив у Ки=їв. Він жив там у готе=лі 

“Братисла=ва”. 

3. В ли=пні мої дру=зі  Були= в Криму=. Вони= пла=вали в мо=рі щодня=. 

4. В понеділок Джон ходи=в у Ко=рпус Ми=ру. Він взяв там нові книжки= та  

аудиокасе=ти. 

5. В неділю ми були= в лісі. Ми їли шашлики= та гра=ли в футбо=л. 

 

 * 25. Insert the verbs in correct form. 

    a) іти===-ходи=ти 

1. Коли= я  _________  у Ко=рпу=с Ми=ру, я зустрів викладача=. 

2. Моя= жінка= лю=бить _________  на бале=т. 

3. За=раз я _________  на по=шту. 

4. Ко=жної неділі Рома=н _________ на база=р. 

5. Світла=на _________  на аеро=біку щодня=. 

     

    b) їхати-їздити 

1. Коли= ми _________  в Кри=м, ми ба==чили го=ри та мо=ре. 

2. Я люблю= _________  на риба=лку. 

3. Дру=зі ча=сто _________ у теа=тр. 

4. Я _________  на троле=йбусі щодня=. 

5. Ми ча=сто _________  на екску=рсії. 

6. Мину=лого літа я _________  в Карпа=ти. 

 

 * 26. Complete the dialog with the appropriate forms of the verbs іти===-ходи=ти,   

їхати-їздити. 

По доро=зі в бібліоте=ку. 

-  Привіт, ти куди== за=раз  _________  ? 

-  Я _________ в бібліоте=ку.  

-  Я теж туди= _________ ! 

-  Ти ча=сто  _________  в бібліоте=ку? 

-  Ні, зазвича=й я _________  у се=реду. Але=  сього=дні я _________ , тому= що я  

 хо=чу чита=ти журна=ли англійською мо=вою. А ти? 

-  А я _________  слу=хати америка=нський  джаз. 
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На троле =йбусній зупи=нці. 

-  До=брий день! Куди== ви _________  ? 

-  За=раз  я  _________  в поліклініку. Це  недале=ко від інститу=ту. 

-  Спра=вді? А я _________  в інститу=т. 

-  На чо=му ви зазвича=й _________ ? 

-  Ну, зазвича=й    я _________  на авто=бусі но=мер 268. 

-  А на троле=йбусі но=мер 14 ви ча=сто _________ ? 

-  Так, вчора= вра=нці я _________  на   троле=йбусі но=мер 268. 

-  А я завжди=  їжджу на цьо=му троле=йбусі. 

 

 * 27. Complete the sentences using the verbs of motion.  

1. Сього=дні  ми іде=мо в кіно= вдень. Зазвича=й ми _________ в кіно= вве=чері. 

2. Я _________ в магази=н купи=ти хліб. Я щодня=  ходжу= в магази=н купи=ти 

хліб.  

3. Наре=шті я їду в Пари=ж! На жа=ль, я рідко _________  за кордо=н. 

4. Зазвича=й ми їздимо в Ки=їв на авто=бусі, але= сього=дні ми _________  на 

по=їзді. 

 

 * 28. Complete the sentences with the verbs of motions. 

Щодня=  я _________ в бібліоте=ку. За=раз я тако=ж _________ в 

бібліоте=ку. Ось _________  діти. Вони= _________  у шко=лу. А це виклада=ч. 

Він _________ в університе=т. Ця дівчина __________ в магази=н. Вона= там 

працю=є. Зазвича=й вона= ______ ду=же шви=дко. А сього=дні _______ повільно.  

    Ось _______ Оле=г і Воло=дя.  

   - Ви _________  в шко=лу, хло=пчики? 

   - Ні, ми _________ не в шко=лу, ми _________ на стадіо=н. 

    А ось _________ мій друг. 

   - Куди== ти _________ ?     пита=ю я. 

   - В бібліоте=ку.  

   - Я теж  _________  в бібліоте=ку.  _________  разо=м.  

 

 ** 29. Complete the table by making up sentences following the example.  

 

Person Time Action Direction Transport 

Мій друг зазвича=й    

 вчо=ра    

 за=втра    

 ча=сто    

 сього=дні    

 рідко    

 позавчо=ра    

 іноді    

 

 

* How to Say “In the Cafe/At the Station”. 

Noun. The Locative Case 

 

- Де ти за=раз? 

- Я в кафе=. 

- Я на вокза=лі.  

- Where are you now? 
- I am at a café. 
- I am at the railway station.  
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Nouns in  the Locative Case  answer the question  де?  (where?)  and describe the 
location of a person or an object. Nouns in the Locative Case are always used with the 
preposition у/ в (in, at) or на (on, at). That’s why the Locative Case has another name – 

the Prepositional Сase. 

 

 Memorize   the Main Cases when to Use у (в) versus на.   

 

В/У НА 

1. The units of administrative division of   

     a country:  

            в о=бласті, в райо=ні. 

2. The names of cities, villages: 

     в місті, в селі 

3. Names of institutions, educational  

     establishments: 

     в інститу=ті, в ко=леджі 

4. Names of the houses and places of  

     accommodation: 

            в буди=нку, в кімна=ті 

1. The names of the streets and squares: 

             на ву=лиці, на пло=щі. 

2. Story numbers:  

              на по=версі 

3. When mentioning faculty, course, year: 

              на факульте=ті, на ку=рсі 

4. Organized events: 

              на конце=рті, на ви=ставці 

 

*Note! Though the preposition  на   means “on the surface”, it is traditionally used 

instead of у (в)  with some nouns. 

 

В НА 

в інститу=ті 

в університе=ті 

в шко=лі 

в кла=сі 

в гру=пі 

на ку=рсі 

на факульте=ті 

на уро=ці 

на заня=тті 

на семіна=рі 

на екза=мені 

на ле=кції 

в о=фісі 

на фа=бриці 

на заво=ді 

на по=шті  

на вокза=лі 

в клу=бі 

на ве=чорі 

на дискоте=ці 

на та=нцях 

в музе=ї 

в теа=трі 

на ви=ставці 

на екску=рсії 

на бале=ті 

на конце=рті 

в місті 

в селі 

в країні 

на ву=лиці 

на пло=щі 

на да=чі 

на стадіо=ні 

на зупи=нці 

на річці 

на о=зері 

на горо=ді 

на батьківщи=ні 
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* 30. Where do these people work?  

   Model: Андрій _____ (шко=ла) 

    Андрій працю=є в шко=лі. 

 

1. Сергій Микола=йович  ______ (заво=д). 

 

 

2. Га=нна Петрівна______ (по=шта). 

 

 

3. Ніна   _____  (теа=тр). 

 

 

4. Бори=с і Віктор______ (ліка=рня). 

 

 

5. Оле=на______ (вокза=л). 

 

 

6. Та=ня______  (бібліоте=ка). 

 

 

7. Павло= Петро=вич  _____ (фа=брика). 

 

 

8. Стів _____ (о=фіс). 

 

 

9. Марія Іва=нівна _____ (апте=ка). 

 

 

10. Олекса=ндр _____ (університет). 

 

 

 

 

 * 31. Answer the questions using the words in the brackets and the prepositions  в  

and  на. 

1. Де працю=є ваш ба=тько? (заво=д). 

2. Де працю=є ваш брат? (ліка=рня). 

3. Де вчи=ться ва=ша сестра=? (шко=ла). 

4. Де  авто=бус? (зупи=нка). 

5. Де гуля=ють діти? (ву=лиця). 

6. Де у=чні? (клас) 

7. Де ви зазвича=й гра=єте в футбо=л? (стадіо=н). 

8. Де ви купи=ли конве=рт? (по=шта). 

9. Де ви купи=ли книжки=? (магази=н). 

10. Де ви були= в неділю ? (село=). 

 

 * 32. Answer the questions negatively using the words in the brackets.  

   Model: - Він працю=є в шко =лі? (ко=ледж) 

    - Ні, він працю=є в ко=леджі. 

1. Сергій працю=є у філармо=нії? (теа=тр). 

2. Йо=го сестр=а працю=є  в поліклініці?  (ліка=рня). 

3. Їх ба=тько працю=є в шко=лі? (університе=т). 
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4. Вчо=ра ви були= в басе=йні? (стадіо=н). 

5. Андрій був на робо=ті? (да=ча). 

6. Га=нна була= на ле=кції? (екза=мен). 

7. Ти був в теа=трі? (ви=ставка). 

8. Тама=ра була= на екску=рсії? (ле=кція). 

 

Memorize !  Some Nouns have Ending  -у  

in the Locative Case in the Meaning of Location. 

 

Nom. Loc. 

парк 

буди=нок  

банк 

цирк 

шлях 

сад 

порт 

міст 

Крим 

        у па=рку 

у буди=нку 

у ба=нку 

у ци=рку 

на шляху= 

у саду= 

у порту = 

на мосту = 

у Криму = 

 

 ** 33. Answer the questions. 

   Model: - Де бігають діти? 

    - Діти бігають у саду=. 

1. Де ви були= в неділю? (цирк) 

2. Де стоїть маши=на? (міст) 

3. Де бу=де кора=бель уве=чері? (порт) 

4. Ви гуля=ли? (парк) 

5. Наш пароплав бу=де за=втра. (порт) 

6. Ба=буся лю=бить працювати. (сад) 

 

Memorize  the Nouns of  Foreign Origin 

which do not Change their End\ngs in Any Cases. 

 

Nom. Acc.  Loc. 

кафе= 

кіно= 

таксі = 

метро= 

казино= 

фойє 

в кафе= 

в кіно= 

в таксі = 

в метро= 

в казино 

в фойє= 

 

    Example:  Вчо=ра я була= в кіно=.  Loc.  Я люблю= ходи=ти в кіно=. Acc. 
 

** How to Say “In the dormitory/at the lecture”. 

Noun. The Locative Case 

 

- Де ви були= у субо=ту? 

- Я був на ле=кції в планета=рії. 

- Where were you on Saturday? 
- I was at a lecture in the planetarium. 

 

 

 

 

Gender Noun Nom. ending Noun Loc. ending 

m санато =рій - ій (в) санато=рії - ії 

f Каліфо =рнія - ія (в) Каліфо=рнії  - ії 
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 ** 34. Answer the questions using the words in the brackets. 

1. Де ре=ктор? (конфере=нція) 

2. Де вони= слу=хають ле=кції? (аудито=рія) 

3. Де ви були= вра=нці? (ле=кція) 

4. Де ви були= в субо=ту? (екску=рсія) 

5. Де живе= ваш друг? (Фра=нція) 

6. Де живе= ва=ша сім’я=? (Каліфо=рнія) 

7. Де ви були= влітку? (Іта=лія) 

8. Де бу=де відпочива=ти бабу=ся? (санато=рій) 

9. Де Вади=м купи=в квитки=? (ста=нція). 

10. Де ви відпочива=ли  мину=лого ро=ку? (Ту=рція). 

 

 ** 35. Change the sentences using the words in the brackets. 

   Model: - Вчо=ра ми були= у ци=рку. (теа=тр)  - Вчо=ра ми були= в теа=трі. 

1. В субо=ту ми були= в клу=бі. (ви=ставка) 

2. В неділю я був на конце=рті. (бале=т) 

3. Вчо=ра ми були= в басе=йні. (стадіо=н) 

4. Влітку ми були= в Іта=лії. (Фра=нція) 

5. Я купи=в квитки= в це=нтрі. (ста=нція) 

6. Три дні тому= ми були= в музе=ї. (теа=тр) 

7. Дже=йсон був на по=шті. (вокза=л) 

8. Ми диви=лися конце=рт на пло=щі. (стадіо=н) 

9. Я був на ле=кції. (бібліоте=ка) 

10. Ме=рі була= в кіно=. (дискоте=ка). 

 

 ** 36. Read the questions and answer them. Write down the answers to make a story. 

1. Де живе= Джон? (місто= Бори=спіль, ву=лиця Шевче=нка) 

2. Де він працю=є? ( шко=ла, б=ізнеc-це=нтр) 

3. Де він ча=сто обідає? (кафе= або= піце==рія). 

4. Де він бува=є вве=чері? (клуб або= басе=йн). 

5. Де він відпочива=є? (парк, сад) 

6. Де він займа=ється cпо=ртом? (стадіо=н) 

7. Де живе= його= сім’я=? (Аме=рика, Каліфо=рнія) 

8. Де живе= його= брат? (Євро=па, Іспа=нія) 

9. Де він бу=де працюва=ти? (Україна, місто Микола=їв, шко=ла, 

адміністра=ція). 

 

 ** 37. Read and translate the questions. Answer affirmatively. Remember the rules 

for the use of prepositions в or на.  

1. Ва=ші дру=зі були= вчо=ра в кафе на зустрічі? 

2. Ке=ллі була= вчо=ра в теа=трі на бале=ті? 

3. Ви бу=дете за=втра в шко=лі на збо=рах? 

4. Анто=н був вчо=ра в бізнес-центрі на семінарі ? 

5. Ви були= в музе=ї на екску=рсії? 

6. Вони= були= в університеті на ле=кції? 

7. Студе=нти за=раз в аудито=рії на екза=мені? 

8. Вчи=тель за=раз у кла=сі на уро=ці? 

 

 ** 38. Make up sentences using the words and write them down. 

1. В музе=ї на екску=рсії. 

2. В теа=трі на бале=ті. 

3. В аудито=рії на ле=кції. 

4. В шко=лі на уро=ці. 
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5. В бізнес-центрі на семіна=рі. 

6. В університеті на екзамені. 

 

 

** The Locative Case. Plural Form 

 

In the Locative Case plural form all nouns with a hard stem end in -ах   and all nouns 

with soft stem end in -ях. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ** 39. Enter the correct form of the Locative Case. 

1. Студе=нти  навча=ються в  (інститу=ти, університе=ти, ко=леджі) 

2. Вони= працю=ють у  (магази=ни, рестора=ни, гастроно=ми) 

3. Вони= були= на  (вокза=ли, ста=нції екскурсії) 

4. Ви були= на  (уро=ки, ле=кції, консульта=ції) 

5. Мої дру=зі живу=ть у  (гурто=житки, готе=лі) 

6. Я хо=чу  ба=чити бага=то експона=тів у  (музе=ї, галере=ї). 

7. В Ки=єві я ча=сто бува=ю на  (ви=ставки, екску=рсії, конце=рти). 

 

* How to Say “From the Cafe/From the Station”. 

Noun. The Genitive Case 

 

- Звідки ви іде=те?  

- Я іду= з кафе=. 

- Я іду= з пошти.  

- Where are you going from? 
- I am going from the café. 
- I am going from the post-office. 

 

 

                    НА                 

 

 

                  З 

           

 

 

                            В 

Gender 
Noun Nom. 

sg 

end 

ing 

Noun 

Loc. pl 

end 

ing 

m 

магази=н 

готе=ль 

музе=й 

санато=рій 

cons. 

- ь 

- й 

- ій 

(в) магази=нах 

(в) готе=лях 

(в) музе=ях 

(в) санато=ріях 

- ах 

- ях 

- ях 

- ях 

f 

апте=ка 

ву=лиця 

ста=нція 

- а 

- я 

- ія 

(в) апте=ках 

(на) ву=лицях 

(на) ста=нціях 

- ах 

- ях 

- ях 

n 
село= 

мо=ре 

- о 

- е 

(в) се=лах 

(на) моря=х 

- ах 

- ях 
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 * 40. Ask questions about the sentences and answer them. 

   Model: Ми були= в теа=трі. 

    - Де ви були=? 

    - Ми були= в теа=трі. (Loc.) 
    - Звідки ви? 

    - Ми з теа=тру. (Gen.) 
1. Брат був у шко=лі. 

2. Ма=ма була= в магази=ні. 

3. Бабу=ся була= на база=рі. 

4. Діти були= в басе=йні. 

5. Студе=нти були= на ле=кції. 

6. Віктор і Га=нна були= на конце=рті. 

7. Дру=зі були= в па=рку. 

8. Ми були= в музе=ї. 

9. Окса=на була= в ба=нку. 

10. Вади=м  був у порту=. 

11. Вони= були= на ви=ставці. 

12. Міла і Віка були= в галере=ї. 

 

 * 41. Change the sentences. 

   Model: - Ми були= в теа=трі на бале=ті. 

    - Звідки ви іде=те? 

    - З теа=тру, з бале=ту. 

1. Вони= були= в клу=бі на конце=рті. 

2. Ми ходи=ли в музе=й на екску=рсію. 

3. Мій брат був на робо=ті в ліка=рні. 

4. Ви до=вго були= в клу=бі на вечірці. 

5. Оле=на була= в шко=лі на уро=ці. 

6. Іва=н був в інститу=ті на екза=мені. 

7. Іра і Марія були= в університе=ті на робо=ті. 

8. Мій дідусь був в селі на да=чі. 

 

 

* Prepositions and Case Determination Review 

 

Question Preposition Example Meaning Case 

куди==? 

where to? 
в (to) 
на (to) 

в теа=тр 

на по=шту 
direction Acc. 

де? 

where? 

біля, ко=ло (near) 
(не) дале=ко від 

(not) far from) 

біля теа=тру 

ко=ло по=шти 
location Gen. 

де? 

where? 

пе =ред (in front of) 
за (behind) 
між (between) 
по=руч з (next to) 

пе=ред теа=тром 

за по=штою 

між теа==тром і 

по=штою 

location Instr. 

де? 

where? 
в (in, at) 
на (in, at) 

в теа=трі 

на по=шті 
location Loc. 

звідки? 

where from? з (from) з теа=тру 

з по=шти 

 

direction 
Gen. 

Question Noun Loc. Question Noun Gen. 

де? в теа=трі 

на по=шті 
звідки? з теа=тру 

з по=шти 
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Memorize Adverbs of Place and Direction 

 

Куди==? Де? Звідки? 

Where to? Where? Where from? 
додо=му (to home) (в) до=ма (at home) з до=му (from home) 
сюди= (to here) тут (here) звідси (from here) 
туди= (to there) там (there) звідти (from there) 
наліво (to the left) зліва (on the left) зліва (from the right) 
напра =во (to the right) спра =ва (on the right) спра =ва (from the left) 

 

 * 42. Chose the correct adverb of place in the brackets below and write the  

         answers in the second column. 

  Model: -  Куди== іде= Том? Він іде= додо=му. 

   -  Де Том за=раз? Том вдо=ма. 

   -  Звідки іде= Том? Він іде з до=му. 

      (вдо=ма, додо=му, з до=му) 

 

  1. Куди== ми іде=мо обідати?  

   Де ми обідаємо?  

   Звідки ми іде=мо після обіду?   

   (звідси, сюди=, тут). 

 

 2. Куди== ти іде=ш за=раз? 

   Де ти купу=єш фру=кти? 

   Звідки ти іде=ш?  

   (там, туди=, звідти) 

  

 3. Куди== їде авто=бус? 

   Де  авто=бус?  

   Звідки їде авто=бус? 

   (зліва,  наліво, зліва) 

 

 4. Куди== їде таксі? 

   Де за=раз таксі? 

   Звідки таксі? 

   (спра=ва, спра=ва, напра=во) 

 

 

* How to Express Togetherness. 

Noun. The Instrumental Case 

 

- З ким ти був у кіно=? 

- Я був у кіно= з бра=том та з сестро=ю. 

- With whom were you at the cinema? 
- I was at the cinema with my brother and sister. 

 

 To express togetherness the preposition  з  with the Instrumental Case is used. 

 

 

 

 

 

Gender Noun Nom. sg ening Noun Instr. sg ending 

m 
друг вчи=тель 

водій 

cons. 

- ь 

- й 

(з) дру=гом 

(з) вчи=телем 

(з) водіє=м  

- ом 

- ем 

- єм 

f 

сестра = 

Ва=ля 

Марія 

- а 

- я 

- ія 

(з) сестро=ю 

(з) Ва=лею 

(з) Марією 

- ою 

- ею 

- (і) єю 

n 

село= 

мо=ре 

- о 

- е 

(з) село=м 

(з) мо=рем 

- ом 

- ем 
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**Note! In Ukrainian foreign names of people are declined in a special way. 

 

female names ending in a consonant 

 

female and male names ending in – i  

 

male names ending in - о, - е 

Е=рін – з Е=рін, Джил – з Джил 

 

Ке=ллі – з Ке=ллі,Е=нді – з Е=нді  

 

Ерне=сто – з Ерне=сто. 

 

Other names are declined according to general rules.  

Example: Скот – зі Ско=том; Майкл – з Ма=йклом; А=нжела – з А=нжелою; Джу=лія – з 

Джу=лією. 

 

 ** 43. Answer the questions affirmatively. 

    a) 1. Ви були= в теа=трі з бра=том? 

2. Павло= говори=в з ба=тьком? 

3. Ти обідав з дру=гом? 

4. Ви вчите= українську мо=ву з вчи=телем? 

5. Джон був у кіно= з Бори=сом? 

6. Марія танцюва=ла зі Стівом? 

7. Ти говори=ла зі студе=нтом? 

8. Ти зустрівся з дире=ктором? 

 

    b) 1. Оле=на була= на ве=чорі з по=другою? 

2. А=ня їде на мо=ре з сестро=ю? 

3. Він був у па=рку з дідусе=м? 

4. Скотт говори=в по телефо=ну з ма=мою? 

5. Ма=йкл співа=в з Та=нею? 

6. Ти зустрівся з коле=гою? 

7. Джон був у  кафе= з  по=другою? 

8. Ти говори=в с Марією? 

  

 * 44. Make up sentences using the words in the brackets and write them down. 

1. Я ходжу= в кіно= з дру=гом  (брат, сестра=, по=друга, коле=га). 

2. Я гра=ю у фрізбі з Бори=сом (Віктор, Сергій, Мари=на, Та=ня, Оле=на, 

Анто=н, Оле=г). 

3. Я говори=ла по телефо=ну з учи=телем  ( ма=ма, сім’я=, сестра=, друг, 

по=друга, коле=га, дире=ктор). 

 

 ** 45. Answer the questions. 

   Model: - З ким ви познайо=мились? (коле=га) 

    -  Я познайо=мився з коле=гою. 

1. З ким Макси=м гово=рить по телефо=ну? (брат) 

2. З ким Та=ня танцюва=ла на дискоте=ці? (Джон) 

3. З ким ви зустрілись в теа=трі? (Оле=г і Іра) 

4. З ким ви були= на стадіо=ні? (Се=нді, Е=мі, Е=ндрю і Скотт) 

5. З ким ви були= на пікніку=? (друг і по=друга) 

6. З ким Ната=ша їхала в таксі? (Міла) 

7. З ким ви хо=чете зустрітися? (мер) 

8. З ким гуля=є діду=сь? (соба=ка) 

9. З ким гово=рить спортсме=н? (тре=нер) 

10. З ким ви подорожу=єте? (друг) 
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** The Instrumental Case. Plural Form 

 

In the Instrumental Case Plural form all nouns with a hard stem end in -ами   and all 

nouns with soft stem end in -ями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 ** 46. Answer the questions using the words in the brackets. 

1. З ким ви були= в музе==ї? (школярі) 

2. З ким ви зустрілись  в па=рку? (дру=зі) 

3. З ким ви познайо=мились в Україні? (лю=ди) 

4. З ким вона= була= в теа=трі? (по=други) 

5. З ким ви зазвича=й гра=єте у фрізбі? (дру=зі) 

6. З ким ма=ма гуля=є в па=рку? (діти) 

 

 ** 47. Replace the singular with plural. 

1. Вона= привіта=лася з по=другою. 

2. Він попроща=вся з дру=гом. 

3. Ми познайо=милися з коле=гою. 

4. Я давно= не зустріча=вся з бра=том та сестро=ю.  

5. В ме=не бу=де пра=ктика зі сту=дентом. 

6. Я хо=чу зустрітися з учи=телем. 

7. Майкл поїхав у Ки=їв з америка=нцем. 

8. Ми гра=ли в волейбо=л з дівчиною.  

 

 

** How to Describe Togetherness. 

Personal Pronouns. The Instrumental Case 

 

 

 

Nom. я ти він вона= воно= ми ви вони= 

Instr. (зі)мно =ю (з)тобо=ю (з)ним (з)не=ю (з)ним (з)на=ми (з)ва=ми (з)ни=ми 

 

 * 48. Read, translate and answer the questions.  

1. Ви знайо=мі з ним і з не=ю? 

2. Ви давно= знайо=мі з ни=ми? 

3. Він піде= з на=ми в кіно=? 

4. Мо=жна поговори=ти з ва=ми? 

5. Ви хо=чете піти= зі мно=ю в теа=тр? 

6. Хто був з тобо=ю на стадіо=ні? 

Gender 
Noun Nom. 

sg 

end 

ing 

Noun Loc.  

pl 

end 

ing 

m 

студе=нт 

учи=тель 

водій 

cons. 

- ь 

- й 

(зі) студе=нтами 

(з)  учителя=ми 

(з)  водія=ми 

- ами 

- ями 

- ями 

f 

по=друга 

сім’я = 

екску=рсія 

- а 

- я 

- ія 

(з)  по=другами 

(з)  сім’ями 

(з)  екску=рсіями 

- ами 

- ями= 

- ями 

n 
село 

мо=ре 

- о 

- е 

(з)  се=лами 

(з)  моря=ми 

- ами 

- ями 

- Ви бу=дете говори==ти зі мно=ю? 

- Так, я бу=ду говори=ти з ва=ми. 

- Will you speak with me? 
- Yes, I will speak with you. 
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 ** 49. Use personal pronouns in the Instrumental Case. 

   Model: Це мій дру=г.   Ви знайо=мі з  __________? 

    Це мій дру=г.   Ви знайо=мі з  ним? 

1. Це Марія. Ви знайо=мі__________ ? Ви давно= познайо=милися? 

2. Це Петро=. Чому= ти не привіта=вся __________ ? Ти що, не знайо=мий 

_________ ? 

3. Бори=с  і Ніна  на=ші студе=нти. Ви хо=чете піти= в кіно= __________ ? Якщо= 

хо=чете, ми зустріне=мося біля кінотеа=тру. 

4. Ми  сього=дні іде=мо на конце=рт. Пол і Е=мілі іду=ть __________ . А ви 

хо=чете на конце=рт __________ ? 

5. Ви  були= вчо=ра на ве=чорі? Хто був __________ ? Я теж хот\ =в іти= на ве=чір    

__________  . 

6. Ти  іде=ш сього=дні в басе=йн? Я теж іду= __________  . Я зна=ю, що Річ теж 

хо=че в басе=йн  __________  . 

7. Я  іду= в піце=рію сього=дні.  Хо=чеш __________ ?  Я запроси=в  Марію іти=  

__________ теж. 

 

*** 50. Use the required pronouns in the Instrumental Case. 

   Model: Я говори=в _______ (вони=) вчо=ра  вве=чері.  

    Я говори=в з ни=ми вчо=ра вве=чері. 

1. Моя= сестра= лю=бить спереча=тися ___________  ( я).   

2. Я теж ча=сто спереча=юся __________ (вона=). 

3. Ми були= в кіно=, чому= ти не був  ___________ (ми)? 

4. Це наш сусід. Мій брат товаришу=є  __________  (він). 

5. Ми зустрілися __________  (вони=) на ву=лиці. 

6. Я хо=чу  пора=дитися  ___________ (ти). 

7. Мій дру=г хо=че познайо=митися ___________ (ви). 

8. Вчо=ра я говори=в по телефо=ну ___________ (вона=). 

9. Я гра=в в ша=хи ___________ (він). 

10. Ти зго=ден ____________ (я) ? 

11. Я ду=же хо=чу поїхати в Пра=гу ___________  (ти). 

12. Я давно= не ба=чилась ___________  (ви). 

 

*** 51. Answer the questions. 

   Model: - Що з ва=ми тра=пилось? Чому= ви спізни=лись? 

    - У ме=не злама=вся замо=к. 

1. Що з тобо=ю тра=пилося? Чому= ти не прийшо=в на вечірку? 

2. Що з ним тра=пилося в субо=ту? Чому= він не був у нас? 

3. Що з не=ю тра=пилося вчо=ра? Чому= вона= пла=кала? 

4. Що з ва=ми тра=пилося? Чому= ви не були= на уро=ці? 

5. Що з ни=ми тра=пилося? Чому== вони= не подзвони=ли? 

 

 

*** How to Describe Your Movement in More Details. 

Prefixed Verbs of Motion 

 

Він відійшо=в від вікна=  

і підійшо=в до сто=лу. 

He walked away from the window  
and came up to the table. 
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General meaning of prefixes of verbs of motions 

 

Prefix Meaning Example 

у- (в-) The movement inside Він увійшо=в у кімна==ту. 

He entered the room. 
ви- The movement from inside Він ви=йшов з кімна=ти. 

He left the room. 
при- Arrival and approaching Я прийшо=в додо=му. 

I came home. 
під- Approaching. Antonym to prefix –від Ми підійшли= до теа=тру. 

We have approached the theater. 
від- The movement away from Він відійшо=в від вікна=. 

He moved away from the window. 
до- The movement to definite place Як дійти= до по=шти? 

How can one get to the post office? 

за- Going to the same place 
Dropping in 

Я зайшо=в у магази=н по доро=зі додо=му. 

I dropped in the store on my way home. 
зі- The movement from the surface down Я зійшо=в зі схо=дів. 

I went down the stairs. 
про- The movement past/by the object Ми пройшли= повз теа=тр. 

We passed by the theatre. 
пере- The movement from one side to another Діти перейшли= (че=рез) доро=гу. 

The children crossed the room. 
об- The movement around an object Ми обійшли= навко=ло буди=нку. 

We went around the building. 
п(о)- The act of leaving/departure 

Beginning of an action.  
Intention to go somewhere in the future. 
Momentary action 

Він вже пішо=в. 

He has left (already). 
Я пішо=в у кіно=. 

I went to the cinema. 
За=втра я піду= в теа=тр. 

Tomorrow I’ll go to the theater. 
Він походи=в по кімна=ті і сів. 

He walked about by the room and sat down. 
 

***Memorize!  Verbs of motion showing  one direction movement with prefixes are  

    verbs of Perfective Aspect. 

 

*** 52. Using the table make up your own examples of using the verb їхати with each 

prefix. 

 

** The Verbs of Motion with Prefixes п(о)-/ при- 

 

The prefix  п(о) -  indicates the beginning of the action expressed by verbs of motion. 

The prefix при-  indicates the end of the action expressed by verbs of motion. 

These verbs of motion have no Present Tense because they denote a completed action. 

 

 

Verbs   піти= – поїхати. The Past Tense 

 

- Де Влад  і Іра? 

- Іра пішла= в шко=лу.  

  Влад поїхав на робо=ту. 

- Where are Vlad and Ira? 
- Ira went to school. 
  Vlad went to work.  
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Gender піти= поїхати 

m 

f 

pl 

пішо=в 

пішла= 

пішли= 

поїхав 

поїхала 

поїхали 

 

 

Verbs  піти= – поїхати. The Future Tense 

 

-  Де ви бу =дете  вве =чері? 

-  Я піду= в басе=йн,  

   Аліна поїде  на стадіо=н. 

- Where will you be in the evening? 
- I will go to the swimmimg pool, 
  Alina will go to the stadium. 

 

Pronoun піти= поїхати 

я 

ти 

він/вона= 

ми 

ви 

вони= 

піду= 

піде=ш 

піде= 

піде=мо 

піде=те 

піду=ть 

поїду 

поїдеш 

поїде 

поїдемо 

поїдете 

поїдуть 

 

 ** 53. Use the verbs   піти=  or  поїхати  in the appropriate form. 

1. Оле=г сів у таксі і ___________  на вокза=л. 

2.   Моя= сестра=  ___________   в апте=ку. 

3.   Я купи=в пода=рунок і ____________  на день наро=дження. 

4.   Доброво=льці подиви=лися Львів і ____________  в Оде=су. 

5.   Після уро=ку я був ду=же голо=дний  і ____________  обідати в піце=рію. 

6. Джек сказа=в: “До зу=стрічі!”  -   і   _____________   додо=му. 

7. Вчо=ра вве=чері ми тро=хи гуля=ли по місту, а по=тім _____________  в кіно=. 

  

*** 54. Answer the questions. Pay attention to the Accusative Case of the nouns.  

   Model: - Де Анже =ла? (Ки=їв). 

    - Вона = поїхала в Ки=їв.  

1. Де Сем і Кімберлі ? (шко=ла) 

2. Де дире=ктор? (обід). 

3. Де Ма=ша? (база=р). 

4. Де ва=ші батьки=? (Ме=ксика). 

5. Де Андрій? (вокза=л). 

6. Де Іва=н Петро=вич? (Ха=рків). 

7. Де ваш учи=тель? (інститу=т). 

 

 

Verbs   прийти= – приїхати. The Past Tense 

 

Джеф прийшо=в уве=чері. 

Сюза=нна приїхала вра=нці.  

Jeff came in the evening. 
Susanna arrived in the morning. 

 

Gender прийти= приїхати 

m 

f 

pl 

прийшо=в 

прийшла= 

прийшли= 

приїхав 

приїхала 

приїхали 
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Verbs   прийти= – приїхати. The Future Tense 

 

-  Коли= ви бу=дете вдо =ма?  

-  Я прийду= вве=чері. 

   Майкл приїде вра=нці. 

- When will you be home? 
- I will come in the evening.  
  Michael will arrive in the morning. 

 

Pronoun прийти= приїхати 

я 

ти 

він/вона= 

ми 

ви 

вони= 

прийду= 

прийде=ш 

прийде= 

прийде=мо 

прийде=те 

прийду=ть 

приїду 

приїдеш 

приїде 

приїдемо 

приїдете 

приїдуть 

 

 ** 55. Insert the verbs of motion with prefix  при-.  

1. Сестра= ____________  до ме=не мину=лого ти=жня. 

2. Я ____________  до те=бе насту=пного четверга=. 

3. - Хто до вас ______________? 

 - Це ____________  мій друг. 

4. За=втра ____________  мої батьки=. 

5. Два місяці тому= ми  ______________  в Україну. 

6. - Де Сашко=? 

 - Його= нема=є. Він ще не ______________ з інститу=ту. 

 

 ** 56. Use the verb  прийти=-приїхати  in the appropriate form. 

1. Сього=дні Віктор _____________   в університе=т об 11 годи=ні. 

2. Ско=ро до ме=не _____________  друг. 

3. Цей доброво=лець _____________  в Україну мину=лого ро=ку.  

4. Сього=дні Оле=г і Віктор ______________  додо=му пізно. 

5. Мій брат ______________  зі Льво=ва мину=лого  ти=жня. 

6. Ми ____________   сюди= 5 хвили=н тому=. 

 

*** 57. Use the verbs   прихо=дити-прийти=,   приїзджа=ти-приїхати   in the appropriate              

form. 

1. Зазвича=й я _____________  додо=му о  3 годи=ні. Сього=дні у нас бу=де 

зу=стріч, тому= я ____________  додо=му о 5  годи=ні. 

2. Ко=жен день Оле=г ______________  на робо=ту о 8 годи=ні. Сього=дні 

субо=та, і тому= він _____________  на робо=ту о 9 годи=ні. 

3. Мет завжди= ______________  на уро=к вча=сно. Сього=дні він не      

____________  , тому= що він хворіє.  

4. Зазвича=й Меліса ______________  в шко=лу на маши=ні. Але= мину=лої   

п’я=тниці маши=на злама=лася і вона= ___________________  в шко=лу на  

велосипе=ді. 

5. Зазвича=й на вихідні до ме=не _____________  мої дру=зі. Але=  мину=лого   

ти=жня вони= не _________________ . 

 

 

The Meaning of Prefixes. Review 

 

*** 58. Use the verbs   приходи=ти-прийти=,  вихо=ди=ти-ви=йти,  приїжджа=ти-приїхати,   

від’їжджа=ти-від’їхати in appropriate forms. 

1. Ко=жен день я __________  на робо=ту о 9 годи=ні і __________  з   робо=ти 

о 5 годи=ні. Сього=дні у нас були= збо=ри і я ___________ додо=му о 8 годи=ні. 



   Topic 5. In The City 

US Peace Corps Ukraine: Language Manual in Ukrainian 102 

2. Мину=лої субо=ти мій друг ______________  у Ха=рків. За два ти=жні він  

__________________  сюди=, в Ки=їв. 

3. Де Майкл і Джейн? – Вони= ______________  на конце=рт. Вони= сказа=ли,   

що ________________  додо=му о 10 годи=ні. 

4. В ли=пні студе=нти ______________  додо=му. В  се=рпні  вони= _________   

наза=д. 

5. Вчо=ра мій брат _______________з до=му о 8 годи=ні ранку=  і ___________  

додо=му о 7 годи=ні ве=чора. 

 

*** 59. Write in the verbs   прийти= - прихо=дити, підійти= - підхо=дити.  

1. Авто=бус _____________   до зупи=нки. 

2. Вчора=  до ме=не ______________   друг. 

3. Коли= вас не було=  вдо=ма, до вас _____________   Анто=н і Гали=на. 

4. Коли= я ______________   в інститу=т, я поба=чив свого= викладача=. 

5. Коли= я _____________   на вечірку, я поба=чив, що мої дру=зі вже= були= 

там. 

6. Я почу=в, що хтось  кричи=ть, і _______________   до  вікна=. 

7. Коли= ми _______________ до зупи=нки, ми поба=чили Джо=на. Ми  

___________ до ньо=го. 

 

*** 60. Insert the verbs   увійти= - ви=йти. 

1. Задзвони=в дзво=ник, і студе=нти _________   в аудито=рію. 

2. Дозво=льте мені _________  в аудито=рію. 

3. Виклада=ч відчини=в две=рі і _________   у кабінет. 

4. Студе=нтка  _________   з лаборато=рії. 

5. Він _________  в кімна=ту, і поба=чив свого= дру=га. 

6. Ми підняли=ся на дру=гий по=верх і _________  в бібліоте=ку. 

7. В кімна=ту _________   моя= сестра=. 

8. Сього=дні я _________   з до=му о 8 годи=ні  ра=нку. 

 

*** 61. Use appropriate prefixes. 

1. Ми _________  йшли на ву=лицю і _________  шли= в магази=н. 

2. Дівчина _________  йшла= че=рез доро=гу і _________ йшла= до кіо=ску. 

3. Я допоміг ба=бусі _________  йти= че=рез доро=гу. 

4. Ту=ристи _________  йшли= че=рез річ=ку і _________  шли= по доро=зі. 

5. Доро=гу мо=жна_________ хо=дити тільки по перехо=ду. 

 

*** 62. Read and translate the text. Underline the verbs of motion. 

Влітку я відпочива=в у селі. Одно=го ра=зу я ви=рішив піти= до свого= 

дру=га, яки=й жив у сусідньому селі. У той день я встав ду=же ра=но, поснідав і 

ви=й=шов з до=му. Я відійшо=в недале=ко від буди=нку і рапто=во пригада=в, що 

забу=в вдо=ма кни=гу, яку= пообіця=в прине=сти дру=гу. Я поверну=вся, взяв кни=гу і 

зно=ву пішо=в по доро=зі. Недале=ко від мого= до=му був магази=н. Я зайшо=в в 

магази=н і купи=в сік. Споча=тку я ішо=в шви=дко. По=тім я втоми=вся і пішо=в 

повільно. Весь час я ішо=в пря=мо. Біля річки я пішо=в напра=во. По=тім я 

перейшо=в че=рез річку. Пе=реді мно=ю лежа=ло о=зеро. Я обійшо=в о=зеро і 

увійшо=в у ліс. Я пройшо=в ліс, ви=йшов із лісу та поба=чив  село=. Невдо=взі я 

дійшо=в до місця. Я підійшо=в до буди=нку, посту=кав у две=рі та почу=в 

знайо=мий го=лос: «Захо=дьте!». Я зайшо=в у буди=нок. «Як до=бре, що ти 

прийшо=в до ме=не», – сказа=в мій друг. 
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*** 63. Insert the verb  іти=  with appropriate prefixes. 

Вчо=ра ми ви=рішили_________  в кіно=. Ми _________  з до=му і 

_________  по ву=лиці. Коли= ми _________  по ву=лиці, поча=вся дощ. Ми 

ви=рішили _________ в магази=н та тро=хи  почека=ти. Дощ скінчи=вся, ми 

_________  з магази=ну і _________ да=лі. Кінотеа=тр був з іншого бо=ку 

ву=лиці. Ми _________ че=рез доро=гу та _________  в кінотеа=тр. Ми 

_________  до ка=си і купи=ли квитки=. До поча=тку сеа=нсу лиши=лося 30 

хвили=н. Ми ви=ріши=ли _________  на ву=лицю. Ми _________  до пло=щі та  

поверну=лися наза=д.  

  

*** 64. Insert verbs of motion, with appropriate prefixes where necessary. 

Вчо=ра ми з дру=зями _________  в теа=тр. Ми _________ з 

гурто=житку о 6 годи=ні ве=чора. Ми _________  до зупи=нки і почали= чека=ти на 

авто=бус. За 5 хвили=н авто=бус _________  до  зупи=нки. Авто=бус зупи=нився, і 

з ньо=го  _________  усі пасажи=ри. Ми _________  в  авто=бус. Авто=бус 

_________ду=же шви=дко. Ми_________ на авто=бусі до це=нтру. В це=нтрі ми 

_________ з авто=бусу. Всі_____ ____ в теа=тр, а я __________ в магази=н, 

що=б купи=ти квіти. По=тім я _________ в фойє=. Після дзвінка= я _________ в 

зал і сів на своє= місце. Коли= балет скінчився, ми _________  з теа=тру і 

_________ в кафе=. Там ми вече=ряли. Після вече=рі ми_________ додо=му на 

таксі. 

 

 

*** Complex Sentences with  Adverbial Clauses of Place 

 

Я хо=чу зна=ти, де ви працю=єте. I want to know where you work. 
 

Adverbial clauses of Place denote the place or the direction of the action of the 

Principal clause. Adverbial clauses of place are joined to the Principal clause by 

conjunctive words  де (where),  куди=  (where to), звідки (where from). Adverbial clauses 

of Place answer the questions де? (where?), куди==? (where to?), звідки?  (where from?).   
 

Principal clause 
Conjunctive 

word 
Subordinate caluse 

Я хо=чу зна=ти, 

Ми хо=чемо зна=ти, 

Вони= хо=чуть зна=ти, 

де 

куди== 

звідки 

ви живе=те. 

ви їдете. 

ви приїхали. 

  

*** 65. Read and translate. Pay attention to tenses of the verbs in the Principal              

and the Subordinate clauses. 

1. Я хо=чу зна=ти, де ви живе=те. Я хо=чу зна=ти, де ви жили= ра=ніше. Я хо=чу  

зна=ти, де ви бу=дете жи=ти по=тім. 

1. Ми б=ули= там, де бу=де конфере=нція. Я бу=ду там, звідки ти приїхав 

мину=лого ти=жня. 

2. Я іду= туди=, де живу=ть мої дру=зі. Я їду туди=, де відпочива=в мину=лого літа. 

Я приїхав звідти, куди== ви хо=чете поїхати. 

4. Скажіть, куди== іде= цей авто=бус?  Ви не зна=єте, звідки приїхала ця 

електри=чка? Я не зна=ю, куди== іде= О=льга вве=чері. 

 

***Note! In the Principal clause the demonstrative words   там  (there), туди =  (to there) 
and звідти  (from there) are generally used.  
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*** 66. Continue the sentences. 

   Model: Я поїхав туди=, де  .  Я поїхав туди=, де жив раніше. 

1. Я пішо=в туди=, де  

2. Я прийшо=в туди=, куди===  

3. Вони= пішли= туди=, звідки  . 

4. Я був там, де  

5. Вона= була= там, куди==  

6. Ви були= там, звідки  

7. Вони= поверну=лися звідти, де  

8. Ми поверну=лися туди=, куди==  

9. Ви вже= поверну=лися звідти, звідки  

 

*** 67. Translate into Ukrainian. 

1. We went to the place where there were a lot of people. 

2. I used to live where you’ve just come from. 

3. I want to work where I =m needed.  

4. I remember that place where we met the  first time. 

5. That restaurant, where we had lunch before,  is not open (working) now. 

 

 

Дава=йте Погово=римо!/Let’s Talk! 

 

 * 68.  a) Read the dialogues. 

- Скажіть, будь ла=ска, як назива=ється ця ву=лиця? 

- Це ву=лиця Сміля=нська. 

-  Дя=кую. 
 

- Ви=бачте, я заблука =в. Скажіть, будь ла=ска, де знахо =диться  готе=ль 

«Дружба»? 

- Ідіть пря=мо два кварта=ли, по =тім  напра =во. 

- Дя=кую. 

 

- Скажіть, будь ла=ска, де знахо =диться по=шта? 

- Ідіть пря=мо оди=н кварта=л, і зліва бу=де по=шта. 

- Це дале =ко від це =нтру? 

- Це в це =нтрі. 

 

    b) Find the Ukrainian equivalents for the words and phrases.  

I am lost  - 

Tell me, please  - 

What is the name of …  - 

Where is …. located? 

hotel - 

street - 

block -             
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    с) Make up a dialogue for the picture using the phrases from above. 

 

 

 

 

 

 

Perhaps you would like to know how to address a stranger on the street, in 

the store, or in transport? We address people in the following way: 

       “Ви=бачте,,....” (Excuse me,…), 

       “Перепро=шую,......” (Pardon me,….). 

You can also use: “Будь ла=ска”/“Бу=дьте ласка=ві...” (Be so kind....) 

Or “Скажіть, будь ла=ска,…” (Tell me, please,…..) 

Don’t be scared to get on to the streets, you will survive.  

It is not in vain that they say: “Your tongue will lead you to Kyiv”. 

 

 69. Compose dialogues using the map. 

 

   

          

 

 

 

 

  

 

        

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Model: 

   * a) - Скажіть, будь ла=ска, де готе=ль? 

     - Ідіть пря=мо, по=тім напра=во, там готе=ль. 

     - Дя=кую. 

 

Ask how to get to:  стадіо=н, теа=тр, ліка=рня, банк, парк. 
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   ** b) - Скажіть, будь ла=ска,  як діста=тися до бібліоте=ки? 

     - Ідіть пря=мо, поверніть наліво. 

     - Це дале=ко? 

     - Не ду=же, три кварта=ли. 

 

Ask how to get to:  банк, шко=ла, теа=тр, стадіо=н, ліка=рня, парк. 

 

  *** c) - Ви=бачте, ви ча=сом не зна=єте, як дістатися до стадіо=ну? 

    - Ідіть два кварта=ли пря=мо, по=тім поверніть наліво та ідіть ще  два 

кварта=ли, перейдіть че=рез доро=гу і ви поба=чите стадіо=н. 

    - А як до=вго йти до стадіо=ну? 

    - Я ду=маю, хвили=н 20. 

    - Дя=кую.  

 

Ask how to get to: банк, парк, готе=ль, теа=тр, бібліоте=ка, ліка=рня. 

 

 * 70.  а) Read and translate the text. 

 

Мій райо=н і моя= ву=лиця 

Це мій райо=н. Я живу= тут недо=вго. Райо=н га=рний, зеле=ний, недале =ко 

ліс. Я ча=сто гуля=ю там. Мій райо=н нови=й, але= вже є метро=. Це ду=же зру=чно. 

А це моя= ву=лиця. Буди=нки тут нові, висо=кі. Ось шко=ла, де я працю=ю. 

Зліва бібліоте=ка, спра=ва магази=н та кінотеа=тр. Ось буди=нок, де я живу=. А 

там – буди=нок, де живу=ть мої дру =зі. 

 

    b) Choose the right words.  

          давно= 

Я живу= тут недо=вго 

    2 ро=ки 

 

Мій райо=н   

 

 

 

Буди=нки тут   

 

 

 

Зліва 

 

 

 

Там буди=нок, де живу=ть мої  

 

 

 ** 71.  a) Read and translate the text. 

Привіт! Мене= зва=ти Оле=г. Я виклада=ч англійської мо=ви. Я живу= і 

працю=ю в місті Черка=си. Ко=жного ра=нку я іду= на робо=ту о во=сьмій годи=ні.  

Споча=тку я іду= пря=мо по ву=лиці Хреща=тик. Це стара= і га=рна ву=лиця. По=тім я 

іду= наліво. Ось кафе= «Яросла=вна». Тут я обідаю щодня=. Ко=ло кафе= 

знахо=диться по=шта. А ось і моя зупи=нка. Я їду на робо=ту на маршру=тці. Я 

га=рний 

шумни=й 

стари=й 

низькі 

старі 

висо=кі 

інститу=т 

бібліоте=ка 

парк 

брати= 

коле=ги 

дру=зі 
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їду на робо=ту де=сять хвили=н.  На зупи=нці «Пло=ща Сла=ви» я вихо=джу.  Я іду= 

впере=д. Спра=ва знахо=диться університе=т. Тут я працю=ю.  

 

    b) Answer the questions about the text. 

1. Хто за фа=хом Оле=г? 

2. Коли= він іде= на робо=ту? 

3. Де знахо=диться кафе= «Яросла=вна»? 

4. Де працю=є Оле=г? 

 

 ** 72.  а) Read and translate the dialogue. 

– Тетя=но! Здра=стуйте! 

– Джон, до=брий день! Ви тут живе=те? 

– Ні, тут живу=ть мої дру=зі. А ви? 

– Я тут працю=ю. Дивіться, тут спра=ва буди=нки,                                        

       а по=руч мій о=фіс. А де живу=ть ва=ші дру=зі? 

– Там кінотеа=тр, а по=руч  їх буди=нок. 

– Цей нови=й дев’ятиповерхо=вий? 

– Так, буди=нок но=мер 3. Там живе= мій друг і його= дружи=на. 

– Як до=вго вони= тут живу=ть? 

– Рік наза=д вони= купи=ли тут кварти=ру. Це га=рний ти=хий райо=н.              

А головне=, недале=ко від це=нтру.  

– І ча=сто ви бува=єте у них? 

– Рідко, все нема=є ча=су. 

 

    b) Ask questions about the dialogue. 

 

*** 73.  a) Read and translate the dialogues. 

 

 Бори=с: Що ви бу=дете роби=ти у субо=ту і неділю? 

 Стів: Я ще не зна =ю. 

 Бори=с: Дава=йте поїдемо
1
 у Ки=їв на екску=рсію. 

 Стів: Це га=рна іде =я. 

            _________________ 

  дава=йте поїдемо
1
  -  let’s go 

 

 

 Стів: Що мо=жна подиви=тися у ва=шому місті? 

 Марія: Ви пе =рший раз приїхали в на =ше місто? 

 Стів: Так. 
 Марія: Коли= ви приїхали? 

 Стів: Вчо=ра уве =чері. 

 Марія: Ви вже тро=хи познайо=милися з містом? 

 Стів: Ні, ще не встиг
1
. А що ви рекоменду=єте подиви=тися? 

 Марія: У на=шому місті особли=во ціка =ві архітекту=рні
3
 па=м’ятки.     

Сього=дні у нас бу=де екску=рсія по місту. Не хо=чете поїхати з на=ми? 

Бори=с: Скільки ча=су займе=
4
 ця екску =рсія? 

Марія: Прибли=зно 3 годи=ни. Ми поїдемо на авто =бусі, з на=ми бу=де 

екскурсово=д
5
. 

Бори=с: Яко=ю мо=вою він бу=де розповіда=ти нам про визначні місця= міста? 

Марія: Він вільно розмовля=є англійською та німе=цькою. Я ду=маю, він 

прийме= до ува=ги ва=ші побажа=ння
6
. 

Стів: Я з задово=ленням поїду з ва=ми на екску =рсію. Дя=кую за запро=шення. 
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__________________ 

 всти=гнути
1 

(I) - have time 

 особли=во
2
  - especially 

 архітекту =рний
3
 - architectural 

 зайня=ти
4 

(I) - to take up 

 екскурсово=д
5
 - guide 

 Він  при =йме до  - He will take into         

 ува=ги ва=ші  - consideration 

              побажа=ння
6
 - your suggestions.  

 

У Ки=єві 

Стів: Яке= га=рне місто Ки=їв! 

Марія: Так. Мені теж ду=же подо=бається це місто. 

Стів: Скільки йому= ро=ків? 

Бори=с: Ки=єву більше 1500 ро=ків. 

Стів: О=го! Це ду=же старе= місто. Де ми за=раз? 

Марія: Це Хреща=тик – головна= ву=лиця Ки=єва. А  це парк. Давайте вип’ємо 

каву тут у кафе. 

Стів:   А чому= тут так бага=то мо=лоді? 
Бори=с: Через дорогу – університе=т імені Ше=вченка. 

Стів: Ду=же га=рний! А у Ки=єві є ботанічний сад
1
? 

Бори=с: Так, звича=йно. Він знахо=диться на бульва=рі Шевче=нка. 

Марія: Це  недалеко звідси. Ми піде=мо пішки. 

Бори=с: Ось - ста=нція метро= «Університе=т». А це Ботанічний сад. 

Стів: А що це? Як назива=ється ця ву=лиця? 

Марія: Це ву =лиця Володи=мирська. А це Володи=мирська це=рква. 

Стів: Яка ціка=ва афіша!  Бале=т “Тара=с Бу=льба” ! 

Бори=с: Так, тут недале=ко – те=атр о=пери та бале =ту
2
. 

Стів: О!  Я ду=же люблю= му=зику і теа=тр. 

Бори=с: Недале =ко від теа=тру знахо=дяться» Золоті Воро=та»
3
. Це істори=чний 

па=м’ятник. 

Марія: На жаль, у нас нема=є ча=су. Нам тре=ба їхати на вокза=л
4
. 

Бори=с: Стів, ви втоми=лися
5
? 

Стів: Так, але= це була= ду=же ціка=ва екску=рсія. 

_______________ 

 
1 

Ботанічний сад
    

-  Botanic Garden 

 
2 

те =атр о=пери та ба=лету - Opera and Ballet Theatre 

  
3 

Золоті  Воро =та  - Golden Gate 

  
4 

вокза=л
   

- train station 

  
5 

Ви втоми=лися?  - Аre you tired? 

   

По доро=зі на вокза=л 

Бори=с: Стів, скажіть, будь ла=ска, де живу=ть ва=ші батьки=? 

Стів: В Ам=ериці, у місті Літл Рок, штат Арканза=с. Це на півдні країни. А 

ва=ші? 

Бори=с: Мої батьки= жи=вуть у це=нтрі України, у селі Вербівка, біля річки 

Інгу=л. Це Кіровогра=дська о=бласть, Новоукра=їнський райо=н. 

Марія: А мої живу=ть у місті Сімферо=поль, недале=ко від мо=ря. 

Стів: Це, мабу=ть
1
, на півдні України? 

Марія: Так, це місто знахо=диться в Криму=. 

__________________ 

 мабу=ть
1
 - probably 
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   b) Answer the questions about the dialogues. 

1. Що роби=ли у вихідні Стів і Бори=с? 

2. Скільки разів Стів був у Ки=єві? 

3. Яко=ю мо=вою розмовля=є екскурсово=д ? 

4. Скільки ча=су була= екску=рсія? 

5. Скільки ро=ків Ки=єву? 

6. Як назива=ється головна= ву=лиця Ки=єва? 

7. Де знахо=диться Ботанічий сад? 

8. Де знахо=диться ста=нція «Університе=т»? 

9. Що знахо=диться біля університе=ту? 

10. Яки=й істори=чний па=м’ятник знахо=диться недале=ко від теа=тру? 

11. Де живу=ть батьки= Стіва, Бори=са та Ма=рії? 

 

   с) Describe Kiev using the information from the text. 

 

*** 74. Bring a picture of your city and describe the place as if you were its guide.

  
   

Культу =рне Життя=/Cultural Life 

 

* 75.  а) Read and translate the dialogue. 

 Ка=тя: Алло=! 

 Білл: Ка=тя, це ти? 

 Ка=тя: Так. Привіт, Білл!  Ти в інститу=ті? 

 Білл: Ні, я у готе=лі, у Льво=ві. Де ма=ма? 

 Ка=тя: Ма=ма в магази=ні. 

 Білл: А та=то? 

 Ка=тя: Та=то на робо=ті. А чому= ти у Льво=ві? 

 Білл: У ме =не екску=рсія. 

 Ка=тя: Ціка=во. А де ти був? 

 Білл: Я був на вокза=лі, в музе=ї, на конце=рті, в па=рку,  

в рестора=ні, а вве=чері бу=ду в теа=трі. 

                    Ка=тя: Чудо=ва програ=ма! А я була= в інститу=ті, за=раз вдо=ма. 

 

   b) Answer the questions. 

1. Де за=раз Ка=тя? 

2. Де вона= була=? 

3. Де за=раз Білл? 

4. Де  він був? 

5. Де він бу=де вве=чері? 

6. Де за=раз ма=ма? 

7. Де та=то? 

 

 ** 76.  a) Read and translate the dialogue.  

 Майк: Привіт, Віра, ти звідки йдеш? 

 Віра: Я йду= зі стадіо=ну. Я гра =ла в те=ніс. А ти де був? 

 Майк: Я був в кіно=, диви=вся коме=дію. 

 Віра: Фільм був ціка=вий? 

 Майк: Ду=же. Куди= ти за=раз йдеш? 

 Віра: На мо=ре. А ти? 

  Майк: Я теж хо=чу на мо =ре, але= мені тре=ба вчи=ти українську 

     мо=ву. 

       Віра: Українську мо=ву мо=жна вчи=ти всю=ди: на мо=рі, на по=шті, в  
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  па=рку, в магази=ні. 

 Майк: Ти так ду=маєш? 

 Віра: Звича=йно! Тут всі розмовля=ють українською. 

 

  b) Answer the questions. 

1. Де була= Віра? 

2. Де був Майк? 

3. Куди= за=раз іде= Віра? 

4. Куди= з=араз іде= Майк? 

5. Де мо=жна вчи=ти українську мо=ву? 

6. Де кра=ще вчи=ти українську мо=ву? 

 

*** 77.  a) Read and translate the dialogue. 

Оле=г: Джош, де ти був вчо=ра? Я тебе= не ба=чив на конфере=нції. 

Джош: Працюва=в у бібліоте=ці. А що? 

Оле=г: Ми чека=ли на те =бе уве=чері. У нас був мій найкра=щий друг. 

Він до=бре співа=є та гра=є на гіта=рі. Ми цілий ве =чір слу=хали 

його= пісні. 

Джош: Шкода=, я не зна=в. Уве=чері я був у кіно=. 

Оле=г: Що диви=вся? 

Джош: Бойови=к
1
. 

Оле=г: Ну і як? 

Джош: Ціка=во. Диви=вся із задово=ленням.. 

Оле=г: Ти все розумів? 

Джош: Так, це було= нева=жко. 

Оле=г: Доре=чі, сього=дні в кінотеа=трі іде= нови=й фільм. Ти не чув? 

Джош: Ні. А як він назива=ється? 

Оле=г: Не пам’ята=ю. Зна=ю тільки, що америка=нський. Здає=ться
2
, 

 фанта=стика. Андрій запро=шує нас. Іде=мо? 

Джош: До=бре. До ве=чора. 

Оле=г: До ве=чора. 

  _______________ 

   бойови=к
1
 - action movie 

   здає=ться
2
 - it seems 

 

   b) Match the beginning and the end of the phrases from the text. 

 

 

 

 

 

 

*** 78. Read and translate the dialogues. 

 

Біля ка=си кінотеа=тру 

- У вас є квитки=
1
 на фільм «Ма =триця»? 

- На яки=й сеа=нс
2
? 

- На 8 годи=ну. 

- Так. Скільки вам квитків? 

- Два. Якщо= мо=жна, сімна=дцятий ряд
3
. Ба=жано,

4
 сере=дину

5
. 

 
працюва=ти 

гра=ти 

співа=ти 

слу=хати 

диви=тися 

іде= 

запро=шувати 

дру=га 

до=бре 

пісні 

із задово=ленням 

фільм 

в бібліоте=ці 

на гіта=рі 
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- Будь ла=ска, два квитки=. 

- Скільки тре=ба заплати=ти? 

- 40 гри=вень. 

Ходімо у кіно= 

- Ка=рла, ти не хо=чеш  піти= в кіно=? У ме =не є за=йвий
6
 квито=к.  

- На яки=й фільм? 

- «Ма=триця» 

- Коли= почина=ється фільм? 

- О во=сьмій годи=ні. 

- Можли=во, я змо=жу піти=. В яко=му кінотеа=трі йде цей фільм? 

- В кінотеа=трі «Ки=їв». 

- За півгоди=ни ми доїдемо? 

- Звича=йно. Я ду=маю, за 20 хвили=н доїдемо. 

- Тоді ви=їдемо
7
 о п’я=тій три=дцять. Зайди=

8
, будь ла=ска, за мно=ю. Я бу=ду у 

бібліоте=ці. 

_______________ 

     

   

 

 

 

 

Безпе=ка/Safety 

 

* 79. Fill in the gaps, using the words from the table. 

1. Мені тре=ба .................. 

2. ........................ пройти=. 

3. Пустіть ..................... 

4. Я не мо=жу йти= з .................... 

5. Я не мо=жу .................................. з ва=ми. 

6. .......................... мене= додо=му, будь ла=ска. 

7. Ось мої ..........................   

    

 ** 80. Translate the sentences into Ukrainian and English and learn them. 

1. I have іти=. 

2. Да=йте go through. 

3. I can’t go з ва=ми. 

4. I can’t зустрітися with you. 

5. Walk me додому=, будь ла=ска. 

6. Here is my гро=ші. 

 

 

Розмо=ва з міліцією/Conversation with Militia 

 

 ** 81.  a) Read and translate the dialogue. 

Міліціоне=р:  Ва=ші докуме=нти? 

Доброво=лець:  Ось мої докуме=нти. 

Міліціоне=р:  Де ваш па=спорт? 

Доброво=лець:  У ме =не тільки ко=пія па=спорту.  

Міліціоне=р:  Що ви ро=бите тут? 

Доброво=лець:  Я працю=ю в Україні, я доброво=лець Ко=рпусу= Ми=ру. 

Міліціоне=р:    Де ви працю=єте? 

ва=ми 

зустрітися 

гро=ші 

йти= 

мене= 

да=йте 

проведіть 

квито=к
1 

 –  ticket 

сеа=нс
2
 –  performance 

ряд
3
  –  row 

ба=жано
4
  –  preferably 

сере=дина
5
  –  middle 

за=йвий
6
  –  extra 

ви=їхати
7 

(I)
 
–  to leave (by  vehicle) 

зайти=
8
 (I) за –  to pick up 



   Topic 5. In The City 

US Peace Corps Ukraine: Language Manual in Ukrainian 112 

Доброво=лець:  Я працю=ю в шко=лі. Ви=бачте, я пога=но розмовля=ю  

   українською. Мені потрібен переклада=ч. 

Міліціоне=р:  Ви=бачте, у нас нема=є перекладача=. 

Доброво=лець:  Мені тре=ба зателефонува=ти у Ко=рпус Ми=ру. Ось телефо=н. Я  

   вимага=ю зу=стрічі з представни=ком Ко=рпусу Ми=ру. 

     

b) Restore the dialogue. 

 

М:   Ва=ші ____________________ ? 

                        (documents)  

Д:   Ось мої ____________________ . 

                        (documents) 

М:   Де ваш ________________?  

                   (passport) 

Д:   Ось мій __________________. 

                   (passport) 

М:   Що ви __________________________?  

         (doing here) 

Д:   Я _____________ в Україні. Ви=бачте, я пога=но  

     (work)       

                 _____________________________________.  

         (speak Ukrainian) 

  

 Мені тре=ба ________________________ .  

                                  (interpreter) 

М:   Ви=бачте, у нас нема=є ____________________ .  

      (interpreter) 

 Д:    Мені тре=ба __________________ в Ко=рпус Ми=ру.  

    ( to call ) 

 

  Ось  ______________________________ .  

       (phone number) 

     Я ___________________________________  з представнико=м  

        (demand meeting) 

 

 Ко=рпусу Ми=ру. 

           

 

*** О=бмін Інформа =цією/Sharing Information 

 

*** 82. Read the dialogues, translate them and underline the phrases from section                 

“Sharing information”. 

             a)   Дозво=льте взя=ти у вас інтерв’ю=. 

     Так, будь ла=ска. 

     Розкажіть тро=хи про се =бе. 

     Що са=ме ви бажа=єте зна=ти? 

      Як давно= ви живе=те в Оде=сі? 

     Вже= два ро=ки. До цьо=го я жив у Ки=єві. 

      Ва=ші вра=ження про Оде=су?  

     Чудо=ве місто. Со=нце, мо=ре  Га=рні лю=ди. 

     Дя=кую. Було= приє=мно з ва=ми поговори=ти. 
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b)     О-о, кого=  я ба=чу!  Привіт, Сашко=! Сто ро=ків тебе= не ба=чив! Як  

   давно= ти тут? 

     Привіт, То=ля. Ти не повіриш! Я вже= два місяці як приїхав з   

   Криво=го Ро=гу.  

     А що тра=пилося? Я чув, що це чудо=ве місто і лю=ди там до=брі.  

     Так. Мені там ду=же подо=балося. Але= ви=никли пе=вні обста=вини, і  

   ми з дружи=ною переїхали у Київ.  

     Що ти ма=єш на ува=зі?  

     Моя= дружи=на отри=мала роль у ново=му фільмі, яки=й назива=ється  

   “Столи=ця”, і зйо=мки прохо=дять тут. 

     Так, я чита=в про ці зйо=мки у газе=ті чи ба=чив по телевізору. Не  

   пам’ята=ю. За=раз всі гово=рять про цей фільм. Переда=й О=льзі мої  

   віта=ння. 

     Обов’язко=во. Вона= запро=сить тебе= на прем’є=ру.  

 

*** 83. There are 2 dialogues here. Find them and complete. 

 

 

 

Дава=йте Підведе=мо Підсумки!/Let’s Sum Up! 

 

 * 84.  a) Find the objects in the picture.  

1. Це знахо=диться дале=ко від теа=тру, недале=ко від ліка=рні, біля 

шко=ли. Що це? 

2. Це знахо=диться дале=ко від па=рку, недале=ко від магази=ну, 

навпро=ти по=шти. Що це? 

3. Це знахо=диться дале=ко від по=шти, недале=ко від па=рку, навпро=ти  

магази=ну. Що це? 

4. Це знахо=диться дале=ко від па=рку, зліва від шко=ли. Що це? 

5. Це знахо=диться недале=ко від магази=ну, навпро=ти ліка=рні. Що це?   

 

   

   

             

    те+атр 

   

        шк+ола   

   

    стаді+он      

-  Ви чу=ли що-не=будь 

про гастро=лі теа=тру ім. 

Франка=?  

-  Розкажіть, будь 

ла=ска, тро=хи про се =бе. 

  - Наскільки мені відо=мо, 

вони= приїдуть у се=рпні. 

-  Що вам розказа=ти=?  - Всі ка=жуть, що у них  

чудо=ві виста=ви. 

 -  Як давно= ви в Україні? 

- Так, я диви=вся 

“Ната=лку-Полта=вку”. 

 

- Ма=йже 6 місяців. Ви 

не повірите цьо=му, але= 

тут я як вдо=ма. 

- Які ваші вра=ження від 

виста=ви? 
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                                   п+ошта 

 

магаз+ин 

 

                         ліка=рня 

                        

 

                                

                   парк   
                                                                                

       

                                       

університ+ет 
                                       

     

    b) Describe the location of the objects. 

     Model: – Де знахо=диться по=шта?  

      – По=шта знахо=диться біля теа=тру. 

 

  ** 85.  a) Fill in the gaps with the adjectives. 

1. Хреща=тик ............................. ву=лиця міста Ки=єва. 

2. Ки=їв знахо=диться на ....................... та на                    

..................... берега=х Дніпра=. 

3. Ки=їв – ................................. місто. 

4. Шевче=нко – .................................  

 український пое=т. 

5. Річка Дніпро= – ду=же............................  

 місце відпочи=нку.  

    

    b) Find antonyms for the adjectives. 

старови=нний – 

відо=мий – 

ти=хий – 

лівий –  

близьки=й –  

 

    с) Make up sentences using the pairs of the adjectives from above. 

 

  ** 86. Ask the members of your group where they live and fill in the table. 

   Model: - Де ви живе=те? 

    - Я живу= на ву=лиці Гага=ріна. 

    - Це дале=ко від це=нтру? 

    - Так. Це недале=ко від шко=ли, біля магази=ну. 

лівому 

старови=нне 

відо=мий 

головна= 

пра=вому 

популя=рне 



   Topic 5. In The City 

US Peace Corps Ukraine: Language Manual in Ukrainian 115 

   Nom.                                   Gen.       Loc. 

Хто біля дале =ко від недале=ко від на 

Майк магази=ну це =нтру шко =ли ву=лиці Гага=ріна 

     

     

     

     

  

  ** 87. Draw the map of the city according to the description.    

Це банк, він знахо=диться у це=нтрі міста. Спра=ва  від ба=нку – шко=ла. Зліва 

від ба=нку – посо=льство. Біля посо=льства – міст че=рез річку. Навпро=ти ба=нку 
– бібліоте=ка. Че=рез доро=гу від бібліоте=ки знахо=диться Інтерне=т-кафе=. Зліва 

від бібліоте=ки і навпро=ти посо=льства – університе=т. Зліва від па=рку – 
рестора=н. 

 

  ** 88. Describe what is on your way from home to the workplace.    

   

*** 89. Describe the district /area where you live now/where you lived in the States. 

  

  ** 90. Act out the situations.  

a) You are at a store. You have a meeting with your friend in half an hour in 

the center. Ask people how to get there. 

b) Your friends are waiting for you in the center, but you have no idea where it 

is. What will you do? 

c) You are inviting your friend to the theatre, but he/she doesn’t know where 

it is located. Explain to your friend where the theatre is. 

d) You are far from the center and a pedestrian asks you about the location of  

 the post office. 
 

*** 91.  a) Read and translate the text. 

Я люблю= на =ше місто. Воно= невели=ке, ти=хе і зеле=не. Буди=нки тут нові 

і старі, вели=кі і мале=нькі, висо=кі і не ду=же. У місті є теа=тр, кінотеа=три, 

магази=ни, кафе= і па=рки, стадіо=н і зоопа=рк, басе=йн – то=бто
1
, все необхідне

2
 

для життя=. 

Я живу= в це=нтрі міста на ву=лиці Шевче=нка. Це головна= ву=лиця. Вона= 

вели=ка і широ=ка. Тут є краси=ві нові буди=нки, теа=тр, пло=ща, право=руч – 

вели=кий магази=н, по=руч – кафе=, че=рез доро=гу – мій буди=нок. 

У ме =не є друг. Він живе= на ву=лиці Франка=. Це невели=ка ву=лиця. 

За=раз я іду= туди=. Мій друг живе= че=рез два кварта=ли від мого= буди=нку. Я іду= 

впере=д, потім поверта=ю наліво. Це найкоро=тший шлях. Ось і знайо=мий
3
 

буди=нок. Я ча=сто прихо=джу сюди=. По=руч з буди=нком – магази=н, апте=ка і 

мале =нький база=р. У вузько=му прову=лку знахо=диться головне= визначне= місце 

райо=ну – буддійський монасти=р. Неподалік від буди=нку знахо=дяться парк, 

пляж, річка. Там завжди = бага=то люде=й. Мені ду=же подо=бається це місце. 

За=раз ми піде=мо туди=. Бу=демо пла=вати, загоря=ти, ката=тися на во=дному 

велосипе=ді
4
.  

  ____________________ 

   

 

 

 

   b) Find antonyms in the text and write them out in pairs. 

то=бто
1
                           -  i.e. (that is) 

все необхідне
2
                         -  everything necessary 

знайо=мий
3
                          -  familiar 

ката=тися (I) на во=дному велосипе =ді
4   

- to ride a water bycicle
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   c) Write out all the nouns denoting objects and translate them into 

English. 

 

   d) Complete the sentences, using the text. 

1. Я живу= в ……………………………………………………………............ . 

2. Іду= ................................. , по=тім ……………………………............ . 

3. Я ча=сто ………………............ сюди=. 

4. .........…………………………………. магази=н, апте=ка і мале=нький 

база=р. 

5. ........……………………………………………… парк, пляж, річка. 

    

   e) Match the questions with the answers. 

 

 

 

 

   

*** 92.  a) Read and translate the dialogue. 

Музе=ї 

- Ви не могли= б сказа=ти, які музе=ї є в ва=шому місті? 

- У нас є істори=чний музе=й, кілька літерату=рних музе=їв, музе=й 

образотво=рчих мисте=цтв
1
, карти=нна галере=я. Яки=й музе=й ви 

хо=чете відвідати
2
? 

- Мене= ціка=вить суча=сне мисте=цтво. 

- Тоді вам тре=ба подиви=тися ви=ставку карти=н молоди=х худо=жників. 

- Ціка=ва ви=ставка? 

- Ва=рто
3
  подиви=тися. 

- А де знахо=диться  ви=ставка? 

- Виставка розміщена  в приміщенні худо =жньої галере=ї. 

- Коли= відкри=та галере =я? 

- Щодня=. З 10 годи =ни до 20 крім
4
 понеділка. В понеділок вихідни=й 

день. 

- Дя=кую. Я обов’язко=во піду== на цю ви=ставку. 

_______________ 

   

 

 

 

 

   b) Fill in the gaps. 

У нас є ……………………………........... музе=й. 

Яки=й музе=й ви хо=чете ……………………........ ? 

Мене= ціка=вить суча=сне .………………….....….. 

Де знахо=диться за=ла ..…………………........? 

Ви=ставка знахо=диться в Худо=жній ……………………….......... 

Я ......……………………... піду= на цю ви=ставку. 

 

   c) Make up sentences with the words from footnotes. 

образотво=рче мисте=цтво
1
  –  Fine Arts 

відвідати
2
 (I) –  to attend 

ва=рто 
3
  –  is worth 

крім
 4

  –  except 

 

1) Що ви бу=дете роби=ти? 

2) Що знахо=диться по=руч  з  

      буди=нком? 

3) Де знахо=диться буддійський 

     монасти=р? 

4) Куди= вони= іду=ть? 

5) Де живе= друг?  

а) На ву=лиці Франка=. 

в) У парк. 

с) Магази=н, апте=ка і мале=нький 

      база=р. 

d) Пла=вати, загоря=ти, ката=тися  

      на  во=дному велосипе=ді. 

e) У вузько=му прову=лку.  
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*** 93. Unscramble the dialogue. 

- На ста=нції метро= «Да=рниця» на платфо=рмі бу=демо чека=ти тебе = о шо=стій 

три=дцять. 

- До ве =чора. 

- Ще не зна=ю, мо=же, піду= в кіно=. 

- Хо=чеш піти= в теа=тр? 

- О во=сьмій годи=ні. Коли= у вас закінчуються заня=ття? 

- На яку= виста=ву? 

- Джош, що ти бу=деш роби=ти вве=чері? 

- Добре=. До ве =чора. 

- На виста=ву «Роме=о та Джульє=тта». 

- А коли= почина=ється виста=ва? 

- О тре=тій годи=ні. Я пообідаю і о п’я=тій обов’язко=во бу=ду вдо=ма. 

Де ми зустрінемося? 

- Піду= із задово=ленням. Я чита=в «Роме=о та Джульє=тту» англійською. 

Ду=маю, що все зрозумію. 

- Якщо= не зрозумієш, ми допомо=жемо. Та=ня теж піде=. 
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ON YOUR OWN. SELF- DIRECTED TASKS   

 
 

 

1. City Objects. 

a) You walk about the town every day. Check how attentive you are. Try to recollect    

everything there is on your street on your way. Write down all the types of 

buildings that are located on your street, near your house. Draw a plan of your 

district. Show it to your friend, host family, LCF and explain the details. 

 

b) Describe where your group mates/friends live.  

 

c) Describe the way from your apartment to the places you visit frequently. 

 

2. Signs. 

Walking along the street, pay attention to the signs, read them, write them down, try 

to understand their meaning, check yourself using the dictionary. Share your notes 

with your friends. 

 

3. Community Mapping. 

       Learn where you can: 

Have 

lunch 

Repair 

shoes 

Repair 

electric 

appliances 

Buy food 
Have your 

hair cut 

Clean 

clothes 

Buy 

envelopes, 

send letters 

 

 

 

      

Fill in this information into the table. 

 

5. Locations. 

You need a dictionary/souvenir. Ask people for necessary directions. 

Example: 

     Ви=бачте, де (знахо=диться) магази=н/по=шта/ база=р? 

 

 Ask for details. 

 

6. Address. 

a) You are invited to see friends. Ask about the address where the house is located, 

and how you can get there. Write down the information.  

 

b) Invite your friend to see you. Tell him/her where you live, how to get to your place. 

You can draw the route. 

 

7. Tour. 

a) Go on a tour about your city with a guide. Ask questions, write down the 

information about the sights of the city. 

 

b) Invite your friend on the same tour. Act as a guide – share the information            

 about the sights of your city. 

 

8. Map. 
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Buy a map of your city. Study it. Mark where your house, your work, houses of your 

friends and other important things are situated. Write the information in the following 

table: 

Хто? Де живе=? Де лю=бить відпочива=ти? 

Джон 

 

 

 

 

Вул. Шевче=нка, буд. 25, кв. 14 Кафе= “2 Гуся=” 

 

 

 

 9. City. 

Write a letter to your LCF/HF, a Ukrainian-speaking friend. Tell about your city,               

 and where you work and live. 

 

10. Renting out.  

Imagine you need to rent an apartment. Talk to a real estate agent. Explain what 

kind of apartment you need, what district you would like to live in, how close to the 

metro station, work place and so on. 

 

 

SOME USEFUL TIPS FOR SELF- DIRECTED LEARNING 

 

ЛЕ=КСИКА/VOCABULARY 

 
 
 
1. Cognates. 

Brainstorm city objects that are cognates (парк, музе =й, стадио=н).  

Write them down, learn them. 

 

2. Jazz-chant. 

The following Jazz-chant can help you to learn vocabulary better.  

“Де знахо=диться вокза=л”? – 

Незнайо=мець запита=в. 

Я дав відповідь просту=, 

А точніше ось таку=: 

“Ідіть пря=мо два кварта=ли, 

По=тім поверніть напра=во, 

Зно=ву пря=мо тре=ба йти=, 

Ось наре=шті ви прийшли=”. 

 

3. “Magic route”.  

Take a card with a city object written on it and describe how to get there without 

naming it. The rest of the group /HF has to guess what it is. 

 

4.  Signs.  

Make a flip-chart of signs you see in Ukrainian, read them, practice, pay attention  

to them in the street. 
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ГРАМА=ТИКА/GRAMMAR 

 
1. Let’s have fun with the Locative case and prepositions. If you memorize this poem 

you’ll find it easier to remember the Locative case. 

Розкажіть нам, де ви бу=ли, 

Якщо= ви не позабу =ли. 

Ми були= на факульте=ті, 

У їда=льні, у буфе =ті, 

В магази =ні, в па=рку, в шко =лі, 

На приро =ді, в лісі, в по=лі, 

І в карти=нній галере =ї, 

І в теа =трі, і в музе =ї, 

На конце=рті, на бале =ті, 

В ци=рку, в університе=ті. 

b) Look at an article in a magazine or newspaper. Find and circle examples of 

nouns in the Locative Case. 

 

2. Noun. The Genitive Case.   

Write names of city objects on stickers. Stick them randomly on the 

desk/board/sheet of paper. Then tell where each object is, using prepositions:  

біля 

ко=ло 

(не) дале =ко від        +  Noun in the Genitive Case. 

спра=ва від 

зліва від                                   

 

Example:             магази=н                  парк                      шко=ла 

 

Магази=н (знахо=диться) спра=ва від шко=ли і зліва від па=рку. 

Парк (знахо=диться) біля магази=ну. 

Шко=ла (знахо=диться) дале=ко від па=рку. 

 

3. Verbs of Motion:  іти=/ходи=ти 

a) Insert the necessary form of the verb  іти=   into the following poem. 

 

Вхід 

Ви=хід 

До се=бе 

Від се=бе 

Відчи=нено 

Зачи=нено 

Обід з ... до...  

Обере=жно 

Вхід заборо=нено 

Не кури=ти/Не пали=ти 

Місце для куріння 

Вхід пла=тний 

За=йнято 

 

Entrance 

Exit 

Pull 

Push 

Open 

Closed 

Break from … to … 

Caution 

No entry 

No smoking 

Smoking area 

Admission by ticket only 

Reserved/Engaged 
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Я ………… на стадіо=н. 

Ти ………… у шко=лу. 

Він ………… у кафе= пи=ти ко=ка-ко=лу. 

Ми ………… на по=шту. 

Ви ………… в парк. 

Вони= ………… у магази=н купува=ти рюкза=к. 

 

b)  Learn this rhyme, choose music for it, try to sing it. Thus you will practice 

conjugation of the verb  іти=   plus noun in the Accusatice case, which denotes 

direction and answers the question куди=? (where to?). 
 

с)  write adverbs of frequency on stickers: 

Ча=сто Рідко Завжди= Інколи Щодня = 

 

d)  insert these adverbs into the rhyme. What has changed? 

 

c)  insert the verb  ходи =ти  into the rhyme (instead of the verb  іти=). 

Can you see the difference in using verbs  іти=   and  ходи=ти. 

Learn this rhyme as well, practiсe verbs  іти=   and  ходи=ти. 

 

4. Noun. The Accusative, the Locative and the Genitive Cases. Verbs of Motion.  

 Board game “In the City”. 

Prepare a map, a die and pieces. Choose a piece, throw the die and move from one 

place to another making comments about your moves (location and direction). 

Example:    Я іду= у/в/на + Acc.  

   Я у/в/на + Loc. 

 Я іду= із/з + Gen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

If you make a mistake, stop at the point where the mistake was made. The one who 

is the fastest to get to the end of the route is the winner. 

 

5. Verbs of Motion. 

a) Every day write a short description of your actions using the verbs of motion. 

 

b) Listen to conversations and try to identify the verbs of motion. 

 

c) Describe the events of a TV program using the verbs of motion. 

 

d) Look at an article in a magazine or newspaper. Find and circle the verbs of 

motion there.  

   ВОКЗА=Л 

                                                                                                                                         ШКО=ЛА   

 

                                БІБЛІОТЕ=КА                     

   

 

                                                                                  

ГОТЕ=ЛЬ 

                                                   БАНК                                                         ПО=ШТА                          

                                                                                   СТАДІО=Н                           

1 

5 

10 
15 

20 

25 

30 

      ФІНІШ 
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СПІЛКУВА=ННЯ/COMMUNICATION 

 

1. Situations. 

Act out the situations using phrases from the chapter. 

a) You invite your friend to the theater, but he/she does not know where it is  

       located. Explain to your friend where the theater is. 

b) You are far from the center and a pedestrian asks you about the location of  

                   the post office. 

c) You took a taxi but forgot the name of the street you live on. Explain how  

                   you can get there.  

 

2. Directions/Location. 

You can practice asking for directions and about location of places even if you 

know the answers – to practice speaking and understanding.  

 

3.  Diary. 

Write a description of your town in your diary. 

  

 

НАСОЛО=ДЖУЙСЯ!/ENJOY IT! 

 

Idioms/Ідіо=ми 

 

Idiom Translation 
Your 

interpretation 

Its 

meaning 

English 

equivalent 

  Іти= світ за о=чі To go where 

one’s eyes look 

   

  Заблука=ти у 

трьох со=снах 

To loose one’s 

way between 

three pine-trees 

   

  Язи=к до Ки=єва 

доведе=. 

The tongue will 

show the way to 

Kyiv. 

   

  Якщо= гора= не  

  йде до Магоме=да, 

Магоме=д іде= до 

гори=. 

If a mountain 

does not go to 

Mohammed, 

Mohammed 

goes to the 

mountain. 

   

  Зверта=тися за 

адре=сою 

To address the 

right place 

   

  Зверта=тися не за 

адре=сою 

To address the 

wrong place 

   

 

Жа=рти/Jokes 

 

1. Вчи=тель: що бли=жче: М=ісяць чи Аме=рика? 

У=чень: Звича=йно, Місяць. Місяць ми ба=чимо, а Аме=рику – ні. 

 

2. Вчи=тель: Анто=н, як ти ду=маєш, ти б зміг пішки обійти= навко=ло Землі?  

У=чень: Ні.  

Вчи=тель: А чому=? 

У=чень: Вчо=ра я гра=в у футбо=л і звихну=в но=гу. 
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3. – Вікторе, якщо= ти стоїш обли=ччям на Північ, зліва від те=бе За=хід, а спра=ва  

                 Схід, що у те=бе поза=ду? 

 – Дірка на шта=нях – невда=ло на велосипе=ді ката=вся. 

 

4. Дружи=на ди=виться у вікно= и заду=мливо гово=рить:  

 – Дощ іде =. 

 Чоловік, не підніма=ючи оче=й від газе=ти: 

– Скажи=, що мене= нема=є вдо=ма. 

 

5. На перехре=сті зібра=лося бага=то люде=й.  

– Чому =тут стільки люде=й? – запи=тує оди=н перехо=жий. – Що тра=пилось?  

– Нічо=го не тра=пилось, – відповіда=є йому=  інший. – Але= ко=жен хо=че   

    упе=внитися у цьо=му сам. 

 

 

Вірш/Pоем 
 

      Ма=ти і місто 

Моя= ма=ти, як ся=де в трамва=й, 

Купу=є квито=чок за=йвий, 

Мовля=в, як ба=тька нема=є, 

То най хоч побу=де в уя=ві. 

В рука=х – мозолів гороши=ни, 

В оча=х – неприхо=вана ра=дість, 

І ду=мка нія=к не ости=гне 

Од пе=рших столи=чних вра=жень. 

Їй ди=вно і ля=чно в метро=, 

На ву=лиці лю=дній – тісно. 

Авто= обганя=ють авто=, 

І шу=рхіт драту=є колісний. 

Під но=ги – гладе=нький асфа=льт. 

А ма=ти селя=нської су=ті: 

"Я за=втра поїду наза=д, 

Тут пісні тако=ї не чу=ти". 

Веду= на святко=вий конце=рт, 

А ма=ти – всміха=ється хи=тро: 

"Якби= цих арти=стів у степ, 

Щоб тро=хи обвіяло вітром, 

А то на=че хво=рі – бліді". 

І більше конце=рту не хо=че. 

Нео=ни з вітри=н голуби=х 

Засліплюють вто=млені о=чі. 

Поїде, таму=ючи щем... 

Проща=ється до=вго зі мно=ю 

І сльо=зи – гаря=чим доще=м, 

І ду=мка – холо=дним суво=єм. 

Бо ма=ти – хазя=йка степів: 

Без про=стору про=сто зів'я=не. 

Їй місто прихо=дить до снів, 

Та рідним – ніко=ли не ста=не. 

    Га=нна Чуба=ч 
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       Пісня/Song 

 
Ки=єве мій 

 

Гра=є мо=ре зеле=не, 

Ти=хий день догора=. 

Дороги=ми для ме=не  

Ста=ли схи=ли Дніпра=. 

Де коли=шуться віти 

Зако=ханих мрій... 

Як тебе= не люби=ти, 

Ки=єве мій! 

В о=чі ди=вляться ка=нни, 

Се=рце в них переллю=, 

Хай розка=жуть коха=ній,  

Як я вірно люблю=. 

Бу=ду мріяти й жи=ти 

На кри=лах надій... 

Як тебе= не люби=ти, 

Ки=єве мій! 

Спить нато=млене місто 

Ми=рним ла=гідним сном, 

Ген вогні, як нами=сто, 

Розцвіли= над Дніпро=м. 

Вечорів оксами=ти, 

Як ща=стя прибій... 

Як тебе= не люби=ти,  

Ки=єве мій! 

 

 

 
Повір’я/Superstitions  

 

They say, that… 

 If a black cat crosses your way, you will be unlucky. It’s better to go another way. 

 If the first person you meet after leaving your house is a man, you’ll be lucky that 

day. 

 If somebody crossed your path with an empty bucket – you’ll be unlucky. 

 If you left something at home it’s better not to return to pick it up, because you’ll 

be unlucky. 

 If someone asks you “WHERE  are you going?” as you are leaving home – you 

will have no luck at the place you are going to. 
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Keys to the Exercises  

 

 

 

  1. країна, о=бласть, райо=н, місто, се=лище, село=, кварта=л, ву=лиця, буди=нок,   

         кварти=ра. 

 

2. столи=ця, доро=га, тротуа=р, бульва=р, кварта=л, ву=лиця, центр, міст, окра=їна,  

 пло=ща, адре=са, апте=ка, люк, магази=н, стадіо=н, парк, клуб, по=шта, пляж,  

 фонта=н. 

 

       4. 

 

           1    2  3  4    5         

           п  7  к  у  м  8  а         

      6 ш к о л а  б  а  н  і  ц 9 л і ц е й     

           р  а  ф  і  с  и  е         

          10 к о н с е р в а т о р і я         

             к    е    к 12          

           13   11 б е р е г   ц          

           б      с     е          

          16 а      и    14 р а й о н      

         15 п р о с п е к т     к          

          о       е     в 19         

      21   17 с к в е р  18 т р о т у а р         

  23   20 м і с т о    25         е   27    28  

22 а п т е к а   24 л а в к а  30      26 с е л о    а  

  о    г    ь    к 29 і н с т и т у т  31 к о л е д ж 

  л    і   32 с а д  а  н       о   р    м  

  і    с    т    д  т  33 т е а т р   а    і  

  к    т    в    е  е       п   ї    н  

  л  34  р    о    м  р       н   н    і  

  і  п  а        і  н          а    с  

  н  е  л 35 г а л е р е я  е              т  

  і  р  ь    36  37    т              р  

  к  е      б  м        38 б і б л і о т е к а  

 39 а р х і т е к т у р а    41              ц  

    р      л 40 г о т е л ь           43  і  

    е   44   ь  а    і     42 е к с к у р с і я  

    с   я   в  з    к            т    

    т   м 48  а  и  45 б а с е й н  46 к в а р т а л   

    я 47 б а з а р 49 н    р     51  52     д    

        о   л   50 у н і в е р м а г     і    

        о   ю     я     у  а     о    

       53 п а р к о в к а      з  с     н    

        а   55     56     е 54 т р а с а     

        р   п     у     й  р         

       57 к і н о т е а т р       о         

           ш     н    58 ф о н т а н      

           т     а       о         

         59 п а л а ц   60 ф і л а р м о н і я     



Topic 5. In The City 

US Peace Corps Ukraine: Language Manual in Ukrainian 127 

  6. популя=рний, пра=вий, ти=хий, головни=й, близьки=й, шумни=й,  

   голосни=й, суча=сний,  істори=чний, старови=нний, напру=жжений, 

           лівий, відо=мий, лю=дний, стари=й. 

 

  9. а)   по=шта 

   б)  гара=ж 

   в)  адміністра=ція 

   г)   вхід 

   ґ)   банк 

   д)  ла=зня 

   е)   тут 

   є)   ходи=ти 

   ж)  міліція 

   з)   популя=рний 

 

 * 11. 1. Куди= він іде=? 

2. Куди= вона= іде=? 

3. Куди= ми іде=мо? 

4. Куди= вони= іду=ть? 

5. Куди= ти іде=ш? 

6. Куди= ви іде=те?  

 

 * 12. 1. Я іду= пішки. 

2. Ти іде=ш у парк. 

3. Він іде= в теа=тр. 

4. Вона= іде= в магази=н. 

5. Ми іде=мо в банк. 

6. Ви іде=те в басе=йн. 

7. Вони= іду=ть в університе=т. 

 

 * 13.  b) За=втра ми бу=демо на екску=рсії. Споча=тку ми бу=демо іти= по ву=лиці  

     Шевче=нка, по=тім бу=демо іти= пря=мо по ву=лиці Хреща=тик, по=тім ми  

     бу=демо іти= вго=ру по схо=дах, по=тім ми бу=демо іти= по Європе=йській  

     пло=щі. 

 

 * 15.   a) 1. Я їду на вокза=л. 

2. Ти їдеш у банк. 

3. Він їде в цирк. 

4. Ми їдемо в магази=н. 

5. Ви їдете на база=р. 

6. Вони= їдуть в універма=г. 

 

    b) 1. Куди= ти їдеш? 

2. Куди= я їду? 

3. Куди= він їде? 

4. Куди= ми їдемо? 

5. Куди= ви їдете? 

6. Куди= вони= їдуть? 

      

        c) Past Tense. 

       1.   Я їхав на вокза=л. 

2.   Ти їхав у банк. 

3.   Він їхав у цирк. 

Future Tense. 

1. Я бу=ду їхати на вокза=л. 

2. Ти бу=деш їхати в банк. 

3. Він бу=де їхати в цирк. 
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4.   Ми їхали в магази=н. 

5.   Ви їхали на база=р. 

             6.   Вони= їхали в універма=г. 

4. Ми бу=демо їхати в магази=н. 

5. Ви бу=дете їхати на база=р. 

6. Вони= бу=дуть їхати в універма=г. 

  

 * 16. 1. – Куди== їдуть Бори=с і Андрій? 

    – Я не зна=ю, куди= вони= їдуть. 

 

   2. – Куди= іде= Мари=на? 

    – Вона= іде= на ле=кцію. 

    – А ви теж іде=те на ле=кцію? 

    – Так, я те=ж іду= туди=. 

 

   3. – Куди= ви іде=те? 

    – Я іду= в кіно=. 

    – А чому= ви оди=н? 

    – Мої дру=зі вже= диви=лись цей фільм. 

 

   4. – Чому= ви їдете на мо=ре восени=? 

    – Мені ду=же подо=бається цей сезо=н. Я їду в Я=лту. 

 

 * 18. 1. Я ходжу= пішки. 

2. Ти хо=диш у парк. 

3. Він хо=дить у теа=тр. 

4. Вона= хо=дить у магази=н. 

5. Ми хо=димо в банк. 

6. Ви хо=дите в басе=йн. 

7. Вони= хо=дять в університе=т. 

 

 * 20. 1. Я їжджу в басе=йн. 

2. Ти їздиш на стадіо=н. 

3. Він їздить в парк. 

4. Вона= їздить в теа=тр. 

5. Ми їздимо на мо=ре. 

6. Ви їздите в село=. 

7. Вони= їздять в шко=лу. 

 

 * 21. Past Tense. 

Я ча=сто їздив в центр на метро=. Там я гуля=в. Я ходи=в в музе=й, теа=тр 

і МакДо=нальдс. Е=рік теж ча=сто їздив в центр. Він теж люби=в ходи=ти в 

музе=й, теа=тр і МакДо=нальдс. Зазвича=й ми зустріча=лися в це=нтрі і ходи=ли в 

музе=й, теа=тр і МакДо=нальдс. Іноді ми ходи=ли в кита=йський рестора=н та 

обідали там.  

     

   Future Tense. 

Я бу=ду ча=сто їздити в центр на метро=. Там я бу=ду гуля=ти. Я бу=ду 

ходи=ти в музе=й, теа=тр і МакДо=нальдс. Е=рік теж бу=де ча=сто їздити в центр. 

Він теж бу=де люби=ти ходи=ти в музе=й, теа=тр і МакДо=нальдс. Зазвича=й ми 

бу=демо зустріча=тися в це=нтрі і ходи=ти в музе=й, теа=тр і МакДо=нальдс. Іноді 

ми бу=демо ходи=ти в кита=йський рестора=н та обідати там.  

 

 * 22. 1. Мої дру=зі ча=сто їздять в Оде=су. 

2. Я рідко ходжу= до лікаря. 

3. За=втра Е=рік і Са=ндра бу=дуть їхати в Ки=їв на авто=бусі. 
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4. Вчора= Окса=на ходи=ла на конце=рт. 

5. Сього=дні діти іду=ть у зоопа=рк. 

6. Ми їздили на Чо=рне мо=ре мину=лого ро=ку. 

7. Моя= по=друга іде= в теа=тр сього=дні. 

8. Студе=нти бу=дуть їхати в бібліоте=ку після уро=ку. 

9. Я ча=сто їжджу на да=чу в неділю. 

 

 ** 23. 1. Вчора= ми були= в теа=трі. 

2. Вчора= ми були= в па=рку. 

3. Позавчо=ра ми були= в музе=ї. 

4. Вчо=ра ми були= на стадіо=ні. 

5. В неділю ми були= на да=чі. 

6. В субо=ту ми були= в ци=рку.  

 

 ** 24. 1. Вчо=ра я їздила в теа=тр. Ми диви=лися ду=же ціка=ву виста=ву. 

2. Мину=лого ти=жня наш дире=ктор був у Ки=єві. Він жив там у готе=лі  

    “Братисла=ва”. 

3. В ли=пні мої дру=зі їздили в Кри=м. Вони= пла=вали в мо=рі щодня=. 

4. В понеділок Джон був у Ко=рпусі Ми=ру. Він взяв там но=ві книжки= та  

    аудіокасе=ти. 

5. В неділю ми їздили в ліс. Ми їли шашлики= та гра=ли в футбо=л. 

 

 * 25.  a) іти=-ходи=ти 

1. Коли= я ішо=в у Ко=рпу=с Ми=ру, я зустрів викладача=. 

2. Моя= дружи=на лю=бить ходи=ти на бале=т. 

3. За=раз я іду= на по=шту. 

4. Ко=жної неділі Рома=н хо=дить на база=р. 

5. Світла=на хо=дить на аеро=біку щодня=. 

 

    b) їхати-їздити 

1. Коли= ми їхали в Кри=м, ми ба=чили го=ри та мо=ре. 

2. Я люблю= їздити на риба=лку. 

3. Дру=зі ча=сто їздять у теа=тр. 

4. Я їжджу на троле=йбусі щодня=. 

5. Ми ча=сто їздимо на екску=рсії. 

6. Мину=лого літа я їздила в Карпа=ти. 

 

 * 26.  По доро=зі в бібліоте=ку. 

-  Привіт, ти куди== за=раз іде=ш ? 

-  Я іду= в бібліоте=ку.  

-  Я теж туди= іду= ! 

-  Ти ча=сто хо=диш в бібліоте=ку? 

-  Ні, зазвича=й я ходжу= в се=реду. Але= сього=дні я іду=, тому= що я хо=чу  чита=ти   

     журна=ли англійською мо=вою. А ти? 

-  А я іду= слу=хати америка=нський джаз. 

 

    На троле=йбусній зупи=нці. 

-  До=брий день! Куди= ви їдете ? 

-  За=раз я їду в поліклініку. Це недале=ко від інститу=ту. 

-  Спра=вді? А я їду в інститу=т. 

-  На чо=му ви зазвича=й їздите? 

-  Ну, зазвича=й я їжджу на авто=бусі но=мер 268. 

-  А на троле=йбусі но=мер 14 ви ча=сто їздите? 
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-  Так, вчо=ра вра=нці я їхав на троле=йбусі 268. 

-  А я завжди= їжджу на цьо=му троле=йбусі. 

 

 * 27. 1. Сього=дні ми іде=мо в кіно= вдень. Зазвича=й ми хо=димо в кіно= вве=чері. 

2. Я іду= в магази=н купи=ти хліб. Я щодня= ходжу= в магази=н купи=ти хліб.  

3. Наре=шті я їду в Пари=ж! На жаль, я рідко їжджу за кордо=н. 

4. Зазвича=й ми їздимо в Ки=їв на авто=бусі, але= сього=дні ми їдемо на по=їзді. 

 

 * 28.   Щодня= я ходжу= в бібліоте=ку. За=раз я тако=ж іду= в бібліоте=ку. Ось іду=ть  

   діти. Вони= іду=ть у шко=лу. А це виклада=ч. Він іде= в університе=т. Ця дівчина  

   іде= в  магази=н. Вона= там працю=є. Зазвича=й вона= хо=дить ду=же шви=дко. А  

   за=раз вона= іде= повільно.  

     Ось іду=ть Оле=г і Воло=дя.  

   - Ви іде=те в шко=лу, хло=пчики? 

   - Ні, ми іде=мо не в шко=лу, ми іде=мо на стадіо=н. 

     А ось іде= мій друг. 

   - Куди= ти іде=ш ?  запи=тую я. 

   - В бібліоте=ку.  

   - Я теж іду= в бібліоте=ку. Іде=мо разо=м.  

 

 * 30. 1. Сергій Микола=йович працю=є на заво=ді. 

2. Га=нна Петрівна працю=є на по=шті. 

3. Ніна працю=є в теа=трі. 

4. Бори=с і Віктор працю=ють у ліка=рні. 

5. Оле=на працю=є на вокза=лі. 

6. Та=ня працю=є в бібліоте=ці. 

7. Павло= Петро=вич працю=є на фа=бриці. 

8. Стів працю=є в о=фісі. 

9. Марія Іва=нівна працю=є в апте=ці. 

10.Олекса=ндр працю=є в університе=ті. 

 

 * 31. 1. Мій ба=тько працю=є на заво=ді. 

2. Мій брат працю=є у ліка=рні. 

3. Моя= сестра= вчи=ться в шко=лі. 

4. Авто=бус на зупи=нці. 

5. Діти гуля=ють на ву=лиці. 

6. У=чні в кла=сі. 

7. Зазвича=й я гра=ю в футбо=л на стадіо=ні. 

8. Я купи=в конве=рт на по=шті. 

9. Ми купи=ли книжки= в магази=ні. 

10.Ми бу=ли в неділю в селі. 

 

 * 32. 1. Сергій працю=є в теа=трі. 

2. Його= сестра= працю=є в ліка=рні. 

3. Їх ба=тько працю=є в університе=ті. 

4. Вчо=ра ми були= на стадіо=ні. 

5. Андрій був на да=чі. 

6. Га=нна була= на екза=мені. 

7. Я був на  ви=ставці. 

8. Тама=ра була= на ле=кції. 
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 ** 33. 1. Ми бу=ли в неділю в ци=рку. 

2. Маши=на стоїть на мосту=. 

3. Корабе=ль уве=чері бу=де в порту=. 

4. Ви гуля=ли в па=рку? 

5. Наш паропла=в бу=де за=втра в порту=. 

6. Бабу=ся лю=бить працюва=ти в саду=. 

 

 ** 34. 1. Ре=ктор на конфере=нції. 

2. Вони= слу=хають ле=кції в аудито=рії. 

3. Ми бу=ли вранці на ле=кції. 

4. Ми бу=ли в субо=ту на екску=рсії. 

5. Мій друг живе= у Фра=нції. 

6. Моя= сім’я= живе= в Каліфо=рнії. 

7. Ми бу=ли влітку в Іта=лії. 

8. Бабу=ся бу=де відпочива=ти в санато=рії. 

9. Вади=м купи=в квитки= на ста=нції. 

10.Ми відпочива=ли мину=лого ро=ку в Ту=рції. 

 

 ** 35. 1. В субо=ту ми були= на ви=ставці. 

2. В неділю я був на бале=ті. 

3. Вчо=ра ми були= на стадіо=ні. 

4. Влітку ми бу=ли у Фра=нції. 

5. Я купи=в квитки= на ста=нції. 

6. Три дні тому= ми були= в теа=трі. 

7. Дже=йсон був на вокза=лі. 

8. Ми диви=лися конце=рт на стадіо=ні. 

9. Я був в бібліоте=ці. 

10.Ме=рі була= на дискоте=ці. 

 

 ** 36. 1. Джон живе= в місті Бори=спіль на ву=лиці Шевче=нка. 

2. Він працю=є в шко=лі в бізнес-це=нтрі. 

3. Він ча=сто обідає в кафе= або= в піце==рії. 

4. Він бува=є вве=чері в клу=бі або в басе=йні. 

5. Він відпочива=є в па=рку або в саду=. 

6. Він займа=ється спо=ртом на стадіо=ні. 

7. Його= сім’я= живе= в Аме=риці, в Каліфо=рнії. 

8. Його= брат живе= в Євро=пі, в Іспа=нії. 

9. Він бу=де працюва=ти в Україні в місті Микола=єві в шко=лі та адміністра=ції. 

 

 ** 39. 1. Студе=нти навча=ються в інститу=тах, в університе=тах, в ко=леджах. 

2. Вони= працю=ють у магази=нах, у рестора=нах, у гастроно=мах. 

3. Вони= були= на вокза=лах, на ста=нціях, на екску=рсіях. 

4. Ви були= на на уро=ках, на ле=кціях, на консульта=ціях. 

5. Мої дру=зі живу=ть у гурто=житках, у готе=лях. 

6. Я хо=чу ба=чити бага=то експона=тів у музе=ях, у галере=ях. 

7. В Ки=єві я ча=сто бува=ю на ви=ставках, на конце=ртах, на екску=рсіях. 

 

 * 41. 1. - Звідки вони= іду=ть? 

    - З клу=бу, з конце=рту. 

 

   2. - Звідки ви іде=те? 

    - З музе=ю, з екску=рсії. 
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   3. - Звідки він іде=? 

    - З робо=ти, з ліка=рні. 

 

   4. - Звідки ви іде=те? 

    - З клу=бу, з вечірки. 

  

   5. - Звідки вона= іде=? 

    - Зі шко=ли, з уро=ку. 

  

   6. - Звідки він іде=? 

    - З інститу=ту, з екза=мену. 

 

   7. - Звідки вони= іду=ть? 

    - З університе=ту, з робо=ти. 

  

   8. - Звідки він їде? 

    - З села=, з да=чі. 

 

 

 * 44. 1. Я ходжу= в кіно= з дру=гом, з бра=том, з сестро=ю, з по=другою, з коле=гою. 

2. Я гра=ю у фрізбі з Бори=сом, з Віктором, з Сергієм, з Мари=ною, з Та=нею, з  

    Оле=ною, з Анто=ном, з Оле=гом. 

   3. Я говори=ла по телефо=ну з учи=телем, з ма=мою, з сім’є=ю, з сестро=ю, з  

    дру=гом, з по=другою, з коле=гою, з дире=ктором. 

 

 ** 45. 1. Макси=м гово=рить по телефо=ну з бра=том. 

2. Та=ня танцюва=ла на дискоте=ці з Джо=ном. 

3. Ми зустрілися в теа=трі з Оле=гом і Ірою. 

4. Ми були= на стадіо=ні з Се=нді, з Е=мі, з Е=ндрю і Ско=ттом. 

5. Ми були= на пікніку= з дру=гом і по=другою. 

6. Ната=ша їхала в таксі з Мілою. 

7. Ми хо=чемо зустрітися з ме=ром. 

8. Діду=сь гуля=є з соба=кою. 

9. Спортсме=н гово=рить з тре=нером. 

10.Я подорожу=ю з дру=гом. 

 

 ** 46. 1. Зі школяра=ми. 

2. З дру=зями. 

3. З людьми=. 

4. З по=другами. 

5. З дру=зями. 

6. З дітьми. 

 

 ** 47. 1. Вона= привіта=лася з по=другами. 

2. Він попроща=вся з дру=зями. 

3. Ми познайо=милися з коле=гами. 

4. Я давно= не зустріча=вся з брата=ми і се=страми.  

5. У ме=не бу=де пра=ктика зі студе=нтами. 

6. Я хотів зустрітися з учителя=ми. 

7. Майкл поїхав у Ки=їв з америка=нцями. 

8. Ми гра=ли в волейбо=л з дівча=тами.  
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 ** 49. 1. Це Марія. Ви знайо=мі з не=ю ? Ви давно= познайо=милися? 

2. Це Петро=. Чому= ти не привіта=вся з ним? Ти що, не знайо=мий з ним ? 

3. Бори=с і Ніна  на=ші студе=нти. Ви хо=чете піти= в кіно= з ни=ми? Якщо= 

хо=чете, ми зустрінемося біля кінотеа=тру. 

4. Ми сього=дні іде=мо на конце=рт. Пол і Е=мілі іду=ть з на=ми. А ви хо=чете на 

конце=рт з на=ми? 

5. Ви були= вчо=ра на ве=чорі? Хто був з ва=ми ? Я те=ж хотів іти= на ве=чір з ва=ми  

6. Ти іде=ш сього=дні в басе=йн? Я те=ж іду= з тобо=ю. Я зна=ю, що Річ те=ж хо=че в 

басе=йн з на=ми. 

7. Я іду= в піце=рію сього=дні. Хо=чеш зі мно=ю? Я запроси=в Марію іти= з на=ми 

теж. 

 

 ** 50. 1. Моя= сестра= лю=бить спереча=тися зі мно=ю.  

2. Я теж ча=сто спереча=юся з не=ю. 

3. Ми бу=ли в кіно=, чому= ти не був з на=ми? 

4. Це наш сусід. Мій брат товаришу=є з ним. 

5. Ми зустрілися з ни=ми на ву=лиці. 

6. Я хо=чу пора=дитися з тобо=ю. 

7. Мій дру=г хо=че познайо=митися з ва=ми. 

8. Вчо=ра я говори=в по телефо=ну з не=ю. 

9. Я гра=в в ша=хи з ним. 

10.Ти зго=ден зі мно=ю? 

11.Я ду=же хо=чу поїхати в Пра=гу з тобо=ю. 

12.Я давно= не ба=чилась з ва=ми. 

 

 ** 53. 1. Оле=г сів у таксі і поїхав на вокза=л. 

2. Моя= сестра= пішла= в апте=ку. 

3. Я купи=в подару=нок і пішо=в на день наро=дження. 

4. Доброво=льці подиви=лися Львів і поїхали в Оде=су. 

5. Після уро=ку я був ду=же голо=дний і пішо=в обідати в піце=рію. 

6. Джек сказа=в: “До зу=стрічі!” – і поїхав додо=му. 

7. Вчо=ра уве=чері ми тро=хи гуля=ли по місту, а по=тім пішли= в кіно=. 

  

*** 54. 1. Сем і Кімберлі пішли= в шко=лу. 

2. Дире=ктор пішо=в на обід. 

3. Ма=ша пішла= на база=р. 

4. Мої батьки= поїхали в Ме=ксику. 

5. Андрій поїхав на вокза=л. 

6. Іван Петро=вич поїхав у Ха=рків. 

7. Наш учи=тель пішо=в в інститу=т. 

 

 ** 55. 1. Сестра= приїхала до ме=не мину=лого ти=жня. 

2. Я приїду до тебе= насту=пного четверга=. 

3. Хто до вас прийшо=в? – Це прийшо=в мій друг. 

4. За=втра приїдуть мої батьки=. 

5. Два місяці тому= ми приїхали в Україну. 

6. Де Сашко=? – Його= нема=є. Він ще не прийшо=в з інститу=ту. 

 

 ** 56. 1. Сього=дні Віктор приїде в університе=т об 11 годи=ні. 

2. Ско=ро до ме=не приїде друг. 

3. Цей доброво=лець приїхав в Україну мину=лого ро=ку. 

4. Сього=дні Олег= і Віктор приїдуть додо=му пізно. 

5. Мій брат приїхав зі Льво=ва мину=лого ти=жня. 

6. Ми прийшли= сюди= 5 хвили=н тому=. 
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*** 57. 1. Зазвича=й я прихо=джу додо=му о 3 годи=ні. Сього=дні у нас бу=де зу=стріч,  

    тому= я прийду= додо=му о 5 годи=ні. 

2. Ко=жен день Олег приїжджа=є на робо=ту о 8 годи=ні. Сього=дні субо=та, і   

 тому= він приїхав на робо=ту о 9 годи=ні. 

3. Мет завжди= прихо=дить на уро=к вча=сно. Сього=дні він не прийшо=в, тому=  

 що він хворіє.  

4. Зазвича=й Меліса приїжджа=є в шко=лу на маши=ні. Але= мину=лої п’я=тниці  

 маши=на злама=лася і вона= приїхала в шко=лу на велосипе=ді. 

5. Зазвича=й на вихідні до ме=не приїжджа=ють мої дру=зі. Але= мину=лого  

 ти=жня вони= не приїхали. 

 

*** 58. 1. Ко=жен день я вихо=джу на робо=ту о 9 годи=ні і прихо=джу з робо=ти о 5  

    годи=ні. Сього=дні у нас були= збо=ри і я прийшо=в додо=му о 8 годи=ні. 

   2. Мину=лої субо=ти мій друг поїхав у Ха=рків. За два ти=жні він приїде сюди=, в  

    Ки=їв. 

   3. Де Майкл і Дже=йн? – Вони= поїхали на конце=рт. Вони= сказа=ли, що  

    приїдуть додо=му о 10 годи=ні. 

   4. В ли=пні студе=нти поїхали додо=му. В се=рпні вони= приїдуть наза=д. 

   5. Вчо=ра мій брат ви=йшов з до=му о 8 годи=ні ра=нку і прийшо=в додо=му о 7  

    годи=ні ве=чора. 

 

*** 59.  1. Авто=бус підійшо=в до зупи=нки. 

2. Вчо=ра до ме=не прихо=див друг. 

3. Коли= вас не було= до=ма, до вас прихо=дили Анто=н і Гали=на. 

4. Коли= я прийшо=в в інститу=т, я поба=чив свого= викладача=. 

5. Коли= я прийшо=в на вечірку, я поба=чив, що мої дру=зі вже= були= там. 

6. Я почу=в, що хтось кричи=ть, і підійшо=в до вікна=. Коли= ми підійшли= до  

 зупи=нки, ми поба=чили Джо=на. Ми підійшли= до ньо=го. 

 

*** 60. 1. Задзвони=в дзво=ник, і студе=нти увійшли= в аудито=рію. 

2. Дозво=льте мені увійти= в аудито=рію. 

3. Виклада=ч відчини=в две=рі і увійшо=в у кабіне=т. 

4. Студе=нтка ви=йшла з лаборато=рії. 

5. Він увійшо=в у кімна=ту, і поба=чив свого= дру=га. 

6. Ми підняли=ся на дру=гий по=верх і увійшли= в бібліоте=ку. 

7. В кімна=ту увійшла= моя= сестра=. 

8. Сього=дні я ви=йшла з до=му о 8 годи=ні ра=нку. 

 

*** 61. 1. Ми ви=йшли на ву=лицю і пішли= в магази=н. 

2. Дівчинка перейшла= че=рез доро=гу і підійшла= до кіо=ску. 

3. Я допоміг бабу=сі перейти= че=рез доро=гу. 

4. Ту=ристи перейшли= че=рез річку і пішли= по доро=зі. 

5. Доро=гу мо=жна перехо=дити тільки по перехо=ду. 

 

*** 63.   Вчо=ра ми ви=рішили піти= в кіно=. Ми ви=йшли з до=му і пішли= по ву=лиці.  

   Коли= ми йшли по ву=лиці, поча=вся дощ. Ми ви=рішили зайти= в магази=н та  

   тро=хи зачека=ти. Дощ скінчи=вся, ми ви=йшли з магази=ну і пішли= да=лі.  

   Кінотеа=тр був з іншого бо=ку ву=лиці. Ми перейшли= че=рез доро=гу та увійшли= в  

   кінотеа=тр. Ми підійшли= до ка=си і купи=ли квитки=. До поча=тку сеа=нсу  

   лиши=лося 30 хвили=н. Ми ви=рішили ви=йти на ву=лицю. Ми дійшли= до пло=щі і  

   поверну=лися наза=д.  
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*** 64.   Вчо=ра ми з дру=зями ходи=ли в теа=тр. Ми ви=йшли з гурто=житку о 6 годи=ні  

   ве=чора. Ми підійшли= до зупи=нки і поча=ли чека=ти на авто=бус. За 5 хвили=н  

   авто=бус підійшо=в до зупи=нки. Авто=бус зупини=вся, і з ньо=го ви=йшли усі  

   пасажи=ри. Ми увійшли= в авто=бус. Авто=бус їхав ду=же шви=дко. Ми під’їхали  

   на авто=бусі до це=нтру. В це=нтрі ми ви=йшли з авто=бусу. Всі пішли= в теа=тр, а я  

   пішо=в у магази=н, щоб купи=ти квіти. По=тім я зайшо=в в фойє=. Після дзвінка= я  

   увійшо=в в зал і сів на своє= місце. Коли= п’є=са скінчи=лася, ми ви=йшли з теа=тру  

   і пішли= в кафе=. Там ми вече=ряли. Після вече=рі ми поїхали додо=му на таксі. 

 

*** 67. 1. Ми пішли= туди=, де  бага=то люде=й. 

2. Я жив там, звідки ти тільки  приїхав. 

3. Я хо=чу працюва=ти там, де я потрібний. 

4. Я пам’ятаю, де ми зустрілись впе=рше. 

5. Рестора=н, в  якому ми обідали раніше, не працю=є за=раз. 

 

 * 70.  b) недо=вго, га=рний, висо=кі, бібліоте=ка, дру=зі 

 

 

*** 77.  b) працюва=ти в бібліоте=ці 

гра=ти на гіта=рі 

співа=ти до=бре 

слу=хати пісні 

диви=тися з задово=ленням 

іде= фільм 

запро=шувати дру=га 

 

 * 79. йти, да=йте, мене=, ва=ми, зустрітися, проведіть, гро=ші 

 

 ** 80. мені тре=ба, пройти=, я не мо=жу йти, я не мо=жу... з ва=ми, проведіть мене=, ось  

   мої. 

 

 ** 85. 1.  головна=; 

2. пра=вому, лівому; 

3. старови=нне; 

4. відо=мий; 

5. популя=рне; 

 

*** 91.  е)  1. d      2. c       3. e     4. b       5. a 

 

*** 92.  b) істори=чний,  

    відвідати,  

    мисте=цтво,  

    за=ла ви=ставки, 

    галере=ї,  

    обов’язко=во    
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ПО=ШТА/ТЕЛЕФО=Н/БАНК 

POST-OFFICE/TELEPHONE/BANK 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

How and where can I 

make a phone call to 

the United States? 

This chapter will 

help you with the 

answer. 

You will be able to: 

 

 

 Locate the post-office/make phone calls 

 

 Address envelopes/packages 

 

 Buy items at the post-office            

 

 Locate mail slots 

 

 Use the telephone: local and long-distance 

calls, answer the phone, take messages and 

deal with wrong numbers 

 

 Manage money: exchange money, cash a 

check, use a bank and open an account 
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Нові слова= /   New vocabulary 

 
По=шта 

*  
Де по=шта? 

Скільки ко=штує конве=рт   в Аме=рику? 

                                                   по Україні? 

Да=йте, будь ла=ска, конве=рт    з ма=ркою. 

                                                          без ма=рки.  

** 
Я хо=чу надісла=ти       лист. 

                                         бандеро=ль. 

                                         поси=лку.  

                                         телегра=му. 

Як до=вго іде= лист в Аме=рику? 

*** 
Як пра=вильно написа=ти адре=су? 

 

Де пошто=ва скри=нька? 

Я хо=чу відкри=ти абоне=нтську скри=ньку. 

* 
по=шта 

за=ла 

вікно= 

лист 

телегра=ма 

(а=віа) конве=рт 

ма=рка 

адре=са 

індекс 

бланк 

** 
поси=лка 

бандеро=ль 

листівка 

листоно=ша 

кур’є=р 

штамп 

ва=ги (pl) 

*** 
пошто=ве відділення 

відділення зв’язку= 

кореспонде=нція 

лист на замо=влення 

терміно=вий лист 

до запита=ння 

грошови=й пере=каз 

оде=ржувач/адреса=т 

відпра=вник 

адре=са оде=ржувача 

адре=са відпра=вника 

пошто=ва скри=нька 

Post-office 

 

Where is the post office?  

How much does an envelope to the 

USA (in Ukraine) cost? 

Please, give me an envelope with a 

stamp/without a stamp. 

 

I want to send     a letter. 

                                a package. 

                                a parcel. 

                                a telegram. 

How long does it take a letter to get 

to America? 

What is the correct way of writing the 

address? 

Where is the mailbox? 

I want to open a post-office box. 

 

post office 

hall 

window, counter 

letter 

telegram 

(airmail) envelope 

postage stamp 

address 

zip code 

form 

 

parcel 

package 

postcard/greeting card 

mailman, postman 

messenger 

post mark 

scales 

 

post office 

(local) post office 

correspondence, mail 

registered letter 

urgent letter 

poste restante, general delivery 

postal order 

recipient, addressee 

sender 

recipient’s address 

sender’s address 

mailbox 
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абоне=нтна скри=нька (а/с) 

квита=нція 

прийо=м листів, бандеро=лей, поси=лок 

прийо=м платежів 

ви=плата пе=нсій 

передпла=та періоди=чних вида=нь 

 

* 
писа=ти (I, Imp.)/написа=ти (I, Perf.) 

** 
відправля=ти (I, Imp.)/відпра=вити (II, Perf.) 

надсила =ти (I, Imp.)/надісла=ти (I, Perf.) 

отри =мувати (I, Imp.)/отри=мати (I, Perf.) 

*** 
запо =внювати (I, Imp.)/запо =внити (II, Perf.) 

перевіря =ти (I, Imp.)/перевірити (II, Perf.) 

кле =їти (II, Imp.)/накле =їти (II, Perf.) 

доставля=ти (I, Imp.)/доста=вити (II, Perf.) 

страхува=ти (I, Imp.)/застрахува=ти (I, Perf.) 

зва=жувати (I, Imp.)/зва=жити (II, Perf.) 

 

Інтерне=т 

* 
інтерне=т 

і-ме=йл/електро=нна по=шта 

** 
повідо=млення 

до=вгий 

коро=ткий 

*** 
зв’язо=к, з’є=дна=ння 

се=рвер 

(інтерне=т) сайт 

се=рвіси/по=слуги 

по=шук 

розши=рений по=шук 

до=ступ 

ба=за да=них 

шука =ти (I, Imp.)/знайти= (I, Perf.) 

(електро=нна) адре=са 

отри=мати адре=су 

ім’я= 

паро=ль 

вхо=дити (II, Imp.)/увійти= (I, Perf.) 

онла=йн (coll.) 

до=менне ім’я= 

залогінитися (coll.) 

створи=ти (електро=нну адре=су) 

 

*** Віта=ння 

дороги=й Петро= (m)/дорога= О=льга (f) .....  

шано=вний Петро= Іва=нович (m)..... 

шано=вна О=льга Іва=нівна (f)..... 

P.O. Box 

receipt 

reception of letters, packages, parcels 

reception of payments 

payment of pensions 

subscription to periodicals 

 

 

to write 

 
to send 

to send 

to receive 

 

to fill out 

to check 

to stick/to glue 

to deliver 

to insure 

to weigh 

 

Internet 

 
internet 

e-mail 

 

message 

long 

short 

 
connection 

server 

website 

services 

search 

advanced search 

access 

database, data bank 

to search/to find 

account 

get an account 

ID 

password 

to sign in 

online 

domain 

to log in 

to sign up (for e-mail account) 

 
Congratulations 

dear …. 

honored …. 

honored… 
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лю=бий (m)/лю=ба (f) ..... 

коха=ний (m)/коха=на (f) ..... 

Віта=ю (sg)! /Віта=ємо (pl)! 

Зі свя=том! 

З Днем Наро=дження! 

З Нови=м Ро=ком! 

З Різдво=м! 

- Христо=с воскре=с! 

- Воістину воскре=с! 

 

Бажа=ю вам здоро=в’я, ща=стя, уда=чі, коха=ння 

та у=спіхів! 

Хай здійсня=ться усі мрії! 

 

презе=нт 

сувенір 

подару=нок 

свя=то 

ювіле=й 

річни=ця 

 

па=м'ятний                  

(не)потрібний 

практи=чний 

бага=тий 

бідний 

дороги=й                     подару=нок 

деше=вий 

дорогоцінний 

безцінний 

 

віта=ти (I, Imp.)/привіта=ти (I, Perf.) 

бажа=ти (I, Imp.)/побажа =ти (I, Perf.) 

дарува=ти (I, Imp.)/подарува=ти (I, Perf.) 

 

Свята= 

1 січня – Нови=й Рік 

7 січня – Різдво= 

14 лю=того – День Свято=го Валенти=на 

8 бе=резня – Во=сьме Бе=резня/    

                        Міжнаро=дний Жіно=чий День 

1 квітня – День Гу=мору/Пе=рше Квітня 

Квітень – День Ма=ми 

Вели=кдень 

1 тра=вня – День Пра=ці 

9 тра=вня – День Перемо=ги 

1 че=рвня – День За=хисту Діте=й 

28 че=рвня – День Конститу=ції 

24 се=рпня – День Незале=жності 

1 ве=ресня – День Знань 

 

Пе=рша неділя жо=втня – День Учи=теля  

 

darling 

beloved; sweetheart 

Congratulations! 

Happy Holiday! 

Happy Birthday! 

Happy New Year! 

Merry Christmas! 

- Christ has arisen!  

- Truly arisen!           (traditional   

exchange of greetings on Easter)      

I wish you health, happiness, luck, 

love and success! 

May all dreams come true! 

 

present 

souvenir 

gift 

holiday 

jubilee 

anniversary 

 

memorable   

(un)necessary 

practical 

rich 

poor 

expensive/dear              gift 

cheap                                         

precious 

invaluable 

 

to congratulate 

to wish 

to present                     

 

Holidays 

New Year’s 

Christmas 

St. Valentine’s Day 

8
th

 of March/International Women’s 

Day 

April Fools Day 

Mother’s Day 

Easter 

Labor Day 

Victory Day 

Protection of Children Day 

Constitution Day 

Independence Day 

The Day of Knowledge (first school 

day) 

Teachers’ Day (first Sunday of 

October) 
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6 гру=дня – День Української А=рмії 

 

Телефо=н 

* 
Ви=бачте, де тут    телефо=н? 

                                   таксофо=н? 

У вас є телефо=н? 

Яки=й у вас телефо=н? 

Мій телефо=н  2-3-4-5-6-7-8. 

 

Мо=жна (подзвони=ти)? 

Звича=йно, будь ла=ска. 

** 
Яки=й у вас но=мер телефо=ну? 

Мій но=мер телефо=ну  234-56-78. 

 

Мо=жна подзвони=ти від вас? 

*** 
Мені тре=ба зроби=ти ділови=й дзвіно=к. 

Де тут найбли=жчий таксофо=н? 

 

Розмо=ва по телефо=ну 

* 
Алло=. 

А є Джон/Окса=на? 

Джон/Окса=на вдо=ма? 

За=раз/Оди=н моме=нт. 

Вас/тебе= до телефо=ну. 

Його= (m)/її (f) нема=є. 

Що переда=ти? 

Щось переда=ти? 

Хто це? 

Подзвони= (sg)/Подзвоніть (pl) за=втра. 

За=йнято. 

** 
Слу=хаю (вас)! 

Пога=но чу=ти. 

Повторіть, будь ла=ска! 

Ви мене= чу=єте? 

Ви мене= слу=хаєте? 

Покли=ч (sg)/Покли=чте (pl) Джо=на/Окса=ну. 

 

Чи мо=жу я поговори=ти з Джо=ном/ з 

Окса=ною? 

Одну= хвили=ну. 

З ким я розмовля=ю? 

Передзвони= (sg)/Передзвоніть (pl) пізніше. 

Переда=й (sg)/Переда=йте (pl) привіт 

Джо=ну/Окса=ні. 

Ви помили=лися. 

Куди= ви дзво=ните? 

*** 
Говоріть голосніше, я вас не чу=ю. 

Ukrainian Army Day (men’s day) 

 

Telephone 

 
Excuse me, where is  a phone here? 

                                         a pay phone?  

Do you have a phone? 

What is your phone number? 

My phone number is two – three – 

four – five – six – seven – eight. 
May I (use the phone)? 

Sure, welcome. 

 

What is your phone number? 

My phone number is two hundred and 

thirty four – fifty six – seventy eight. 

May I use your telephone? 

 
I need to make a business call. 
Where is the nearest vending machine? 

 

Phone Conversation 

 
Hello. 

Is John/Oksana there? 

Is John/Oksana home? 
Just a moment. 

There is a telephone call for you. 
He/she is not home. 

What should I tell him/her? 

Do you want to leave a message? 

Who is this (talking)? 

Call tomorrow. 

The line is busy. 

 
I am listening. 

I can’t hear your well. 

Repeat, please. 

Do you hear me? 

Are you listening to me? 

Ask John/Oksana to come to the 

telephone. 

May I talk to John/Oksana? 

 

Just a minute. 

Who am I talking to? 

Call back later. 

Say hello to John/Oksana. 

 

You have reached a wrong number. 

Where are you calling? 

 

Speak louder, I can’t hear you. 
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Бу=дьте ласка=ві, запросіть Іва=на 

Петро=вича/Окса=ну Іва=нівну до телефо=ну. 

 

За яки=м но=мером ви дзво=ните? 

Будь ла=ска, наберіть но=мер ще раз. 

Візьми= (sg) /Візьміть (pl) тру=бку. 

Я візьму= тру=бку. 

Поклади= (sg)/Покладіть (pl) тру=бку. 

Я вам за=раз передзвоню=. 

Я дзвоню=       з автома=ту. 

                          з мобільного телефо=ну. 

* 
автома=т/таксофо=н 

но=мер телефо=ну 

код (міста, країни) 

** 
гудо=к 

тру=бка 

дзвіно=к 

дома=шній телефо=н 

робо=чий телефо=н 

*** 
ди=сковий телефо=н 

кно=пковий телефо=н 

мобільний телефо=н 

телефо=нна ка=ртка 

телефо=нний довідни=к 

Довідко=ве бюро=/До=відка – 09 

 

* 
дзвони=ти (II, Imp.)/подзвони=ти (II, Perf.) 

говори=ти (II, Imp.) /поговори=ти (II, Perf.) 

каза=ти (I, Imp.)/сказа=ти (I, Perf.) 

повто=рювати (I, Imp.)/повтори=ти (II, Perf.) 

слу=хати (I, Imp.)  /послу =хати (I, Perf.) 

чу=ти (I, Imp.) /почу =ти (I, Perf.) 

** 
зніма=ти (I, Imp.)/зня =ти (I, Perf.) 

набира=ти (I, Imp.)/набра =ти (I, Perf.) 

замовля=ти (I, Imp.)/замо =вити (II, Perf.) 

*** 
кли=кати (I, Imp.)/покли=кати (I, Perf.) 

кла=сти (I, Imp.)/покла =сти (I, Perf.) 

бра=ти (I, Imp.)/взя =ти (I, Perf.) 

помиля=тися (I, Imp.)/ помили=тися (II, Perf) 

 

*** Перегово=рний пункт 

Я хо=чу подзвони=ти в Аме=рику. 

Я хо=чу замо=вити розмо=ву з Аме=рикою. 

Скільки ко=штує хвили=на (розмо=ви)? 

Ось ава=нс. 

Яка= кабіна? 

Кабіна п’ять./П’я=та кабіна. 

Would you be so kind to ask Ivan 

Petrovich/Oksana Ivanovna to the 

telephone? 

What number are you calling? 

Please, dial again. 

Pick up the receiver. 

I’ll get the receiver. 

Hang up the receiver. 

I’ll call you right back. 

I’m calling from      a pay phone. 

                                    a cell phone. 

 
pay phone 

telephone number 

code (city, country) 

 
dial tone 

receiver 

ring, call 

home telephone 

work/office telephone 

 

disk/dial telephone 

touch tone phone 

cell phone 

telephone card 

Directory (book) 

Directory (Information) 

 

 

to call/ to telephone 

to talk 

to say 

to repeat 

to listen to 

to hear 

 

to pick up 

to dial 

to order 

 

to call 

to put 

to take, to pick up 

to be wrong 

 

Public call-boxes 

I want to call America. 

I want to order a talk with America. 

How much is a minute? 

Here is the advance/prepayment. 

Which booth? 

Booth five. (/the fifth booth) 
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Яки=й код Амери=ки? 

 

опера=тор 

ава=нс/передопла=та 

телефо=нна бу=дка/перегово=рна кабіна 

(кабінка – coll.) 

міськи=й зв’язо=к 

міжміськи=й зв’язо=к 

міжнаро=дний зв’язо=к 

 

*** Мобільний зв’язо=к 

опера=тор 

покриття= 

ро=умінг 

зв’язо=к 

підклю=чення 

підключа=тися (I, Imp.)/підключи=тися (II, 

Perf.) 

контра=кт 

ста=ртовий паке=т 

тари=ф 

тари=фний паке=т 

тари=фний план 

абоне=нт 

контра=ктний абоне=нт 

корпорати=вний абоне=нт 

по=слуга/се=рвіс 

се=рвісний центр 

раху=нок 

попо=внювати (I, Imp.)/попо=внити (II, Perf.) 

раху=нок 

ка=рточка/скретч-ка=рт 

те=рмін дії 

моде=ль телефо=ну 

меню= 

екра=н 

кольоро=вий екра=н 

мело=дія 

поліфонічні мело=дії 

ес-ем-ес/повідо=млення 

дзвіно=к 

вібродзвіно=к 

вхідни=й дзвіно=к 

вихідни=й дзвіно=к 

пропу=щений дзвіно=к 

телефо=нна кни=га 

мобільні аксесуа=ри 

 

Банк 

* 
Де мо=жна поміня=ти гро=ші? 

Де обмінний пункт? 

Яки=й курс до=лара? 

What is the code of America? 

 

operator 

advance/prepayment 

call box, phone booth 

 

local communication 

inter-city communication 

international communication 

 

Mobile Communication 

operator 

coverage 

roaming 

connection, communication 

subscription 

subscribe, connect to the network 

 

contract 

start up package 

rate, tariff 

tariff schedule 

tariff plan 

customer, subscriber 

contract customer 

corporate customer 

service 

service center 

account 

supplement the account 

 

scratch-card 

validity term 

phone model 

menu 

display 

color display 

ring tone 

polyphonic ring tones 

SMS, text message 

call 

vibrator 

incoming call 

outgoing call 

missed call 

directory 

mobile accessories 

 

Bank 

 
Where can I exchange the money? 

Where is an exchange office? 

What is the dollar rate?  
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Я хо=чу відкри=ти раху=нок. 

Я хо=чу отри=мати гро=ші. 

Запо=вніть бланк, будь ла=ска. 

** 
Яки=й курс о=бміну до=ларів США? 

 

Де мені підписа=ти? 

*** 
Ви мо=жете розміня=ти 100 до=ларів по 50? 

Яки=й початко=вий вклад? 

Яка= відсотко=ва ста=вка? 

Я хо=чу отри=мати готівкою/че=ками. 

Я хо=чу отри=мати до=звіл на ви=віз валю=ти. 

 

Я хо=чу отри=мати гро=ші за че=ком/за 

доро=жнім че=ком. 

* 
банкома=т 

валю=та 

до=лар 

є=вро 

гри=вня 

рубль 

о=бмін валю=т 

чек 

комісійні 

деклара=ція 

зая=ва 

вклад 

раху=нок 

відсо=тки 

до=говір 

підпис 

квита=нція 

зразо=к 

** 
курс о=бміну 

поку=пка 

про=даж 

обмінний пункт 

(грошови=й) пере=каз 

креди=тна ка=ртка 

подоро=жній чек 

готівка 

пото=чний раху=нок 

*** 
фізи=чна осо=ба 

юриди=чна осо=ба 

валю=тна опера=ція 

 

** 
міня=ти (I, Imp.)/поміня =ти (I, Perf) 

розмінювати (I, Imp.)/розміня=ти (I, Perf) 

I want to open an account. 

I want to withdraw cash. 

Fill in the form, please. 

 

What is the exchange rate for US 

dollars? 

Where should I sign? 

 

Can you break a 100 bill into 50 bills? 

What is the starting deposit? 

What is the interest rate? 

I want to receive cash/checks. 

I want to receive permission for 

currency export. 

I want to cash a traveller’s check. 

 

 

cash dispenser, ATM 

(foreign) currency 

dollar 

euro 

hryvnya 

rouble 

currency exchange 

check/cheque 

commission  

declaration 

application 

deposit 

account 

interest rate 

treaty 

signature 

receipt 

sample 

 

exchange rate 

buying 

selling 

exchange office 

money order 

credit card 

traveller’s check 

cash 

current account 

 

natural person 

juridical person 

currency transaction 

 
 
to change/to exchange 

to change (to break) 
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*** 
підпи=сувати (I, Imp.)/підписа=ти (I, Perf.)  

оформля=ти (I, Imp.)/офо=рмити (II, Perf.) 

докуме=нти 

 

 

to sign 

to make official documents 

 

 

Colloquial phrases: 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дзінь-дзінь            – ring-ring 

Мо =жна Ната=шу? – May I talk to Natasha? 

Це Ма=ша?              – Is this Masha? 

креди=тка                 – credit card 

мобілка                    – cell phone 

обмінник                 – currency exchange 
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Ukraine’s Regional Centers’ Codes 

 

Місто Код 

Ки=їв 044 

Вінниця 0432 

Дніпропетро=вськ 0562 

Доне=цьк 0622 

Жито=мир 0412 

Запоріжжя 0612 (06122) 

Івано-

Франківськ 

034 (0342, 

03422) 

Кіровогра=д 0522 

Луга=нськ 0642 

Луцьк 03322 

Львів 0322 

Микола=їв 0512 

Оде=са 0482 

Полта=ва 0532 (05322) 

Рівне 0362 (03622) 

Сімферо=поль 0652 

Су=ми 0542 

Терно=піль 0352 

У=жгород 0312 (03122) 

Ха=рків 0572 

Херсо=н 05522 

Хмельни=цький 0382 (03822) 

Черка=си 0472 

Чернігів 0462 (04622) 

Чернівці 0372 (03722) 



Topic 6. Post-office. Telephone. Bank 

US Peace Corps Ukraine: Language Manual in Ukrainian 149 

For Your Information 

 

In Ukraine there are two telephone companies: “Ukrtelecom” is responsible for local 

communication and “Utel” provides long-distance communication. 

Making long-distance calls in Ukraine can follow several different patterns, depending 

on the place you are calling. But you invariably dial   8  first and only after you hear a 

long dial tone you dial everything else. That’s why you can find this opening  8  in all of 

the following patterns. 

 

1. Calling within the same region 

      a) If you are calling from one city/town to another one within the same region 

 

8 – 2 – ____  - __________ 

            area code      phone number 

 

Example: if you make calls from Kyiv (code 044) to Borispol in Kyiv region    

                       (code 04495), instead of 04495  you have to dial 295.   

      

b) If you are calling from a city/town to the capital of the same region 

 

8 – ____  - __________ 

area code      phone number 

  

2. Calling from one region to another region 

 

8 – ____  - __________ 

area code       phone number 

     Example:  if you are calling PC Ukraine office from your site you dial                                                                                                             

8 – 044 – 247–68–40 

Ukraine’s long distance telephony uses 10-digit numbering system. Before dialing 

check the number length. If a subscriber has a 7-digits number, after three digits code 

you just dial the number.  If a subscriber has a 6-digits number, after three digits code 

dial  2  extra, and 22  is for a 5-digits number correspondingly. 

3. Calling a cell phone  

  

       8 – 050 – XXX XX XX    - UMC mobile operator 

 

       8 – 067 – XXX XX XX    - Kiev Star mobile operator 

         8 – 097 – XXX XX XX     

 

                8 – 066 – XXX XX XX    - Jeans mobile operator  

 

These are three main and most popular mobile operators in Ukraine.  

PC Ukraine staff uses UMC mobile operator. 
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4. Calling abroad 

 

8 – 10 -  ____  -   _____  -  __________ 

                      country       area code/       phone number 

                                 code        network code   

 

Example:  USA country code is  1. Say you want to call San Francisco, so you dial  

                     8 – 10 – 1 – 415 – XXX XX XX  

 

5. Calling Ukraine from abroad 

  

  + 38 - _____  -  __________ 

                 area code/       phone number 

         network code   

 

                  +  international access code  

                38 international country code of Ukraine 

 

 

6. Using  a phone card 

 

 In Ukraine on the streets and inside public buildings of almost any town or city you   

can find pay-phone booths where you can call using a special phone card 

containing 90, 120, 240 or more minutes time for local communication. At the same 

time you can also use these cards when calling a cell-phone or making a long-

distance call inside Ukraine, but in this case the time on the card will be counted 

much faster. 

Here is a sample of a phone card and an explanation how to use it. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Insert the card in the phone with this side turned away in the 

direction of the arrow up to the stop. 

2. Pick up the receiver. 

3. Dial the number. 

4. Conduct the conversation. 

5. Hang up. 

6. Take the card. 

Without a card you can dial emergency numbers: 

01; 02; 03; 04. 

 

 

7. Long-distance calls from public call-boxes 

 

In almost any city, town or village of Ukraine you find public call-boxes where you can 

make long-distance calls and pay at once. Such places are usually located in the same 

building with a post office or somewhere around. The procedure is quite simple: you 

  телефо=нна 

   КА=РТКА 

              

120 

 

    

 

 

Укртелеко=м 
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come, say what location you are going to call, ask about the area code if you don’t 

know it, leave a prepayment for the amount of time you are going to spend talking, the 

clerk tells you what booth to go to, you call from there, come back, say the number of 

the booth you used and get the change if any.   

This service is very convenient, the prices reasonable and the charge often reduced 

depending on when you are calling.  

 

Call direction 8 a.m. – 6 p.m. 6 p.m. – 8 a.m. Saturday, Sunday 

Within Ukraine 0.72 UAH 0.48 UAH 0.30 UAH 

Cell phone 1.20 UAH 1.20 UAH 1.20 UAH 

USA 3.52 UAH 2.94 UAH 2.94 UAH 

* The prices are as of June 2004.  

 

   

8. Currency exchange 

The most important thing you should remember – never exchange currency with 

people in the street, no matter how attractive their rate is. It is illegal and can be 

dangerous. The amount of banks and legal exchange offices is sufficient in any city, 

town or village. In each of them you will notice two columns of numbers next to the 

name of currency, e.g. 

 

 Поку=пка (buy) Прода=жа (sell) 

USD 5.30 5.32 

Е=вро 6.31 6.46 

Рубль 0.16 0.18 

  * The rates are as of June 2004.  

 

When you want to get hrivnyas for your dollars or any other foreign currency, you 

have to look at the rate in the left column, which tells you how many hrivnyas and 

copecks you can get for one unit of the foreign currency that the exchange office is 

buying from you. 

In case you want to get dollars, euro or whatever for your hrivnyas, the number in the 

right column shows you how many hrivnyas and copecks you have to pay for one unit 

of the foreign currency that the exchange office is selling to you. 

From the example above you can see that 

- the numbers in the right column are always higher than those in the left column 

- the difference between the numbers in the columns is quite reasonable 

- you will get 5 hrivnyas 30 copecks for each of your dollars 

- you will have to pay 5 hrivnyas 32 copecks for each dollar you want to buy 

 

Though the exchange rates vary all the time due to inflation, economic crises, etc., it 

can be helpful to know that over the last few years the dollar rate stays in the limits of 

5.00 – 5.50 UAH.  
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м. 

с. 

вул. 

кв. 

пров. 

пр. 

буд. 

р-н 

обл. 

пл. 

 

 

 

 

кварти=ра 

прову=лок 

буди=нок 

о=бласть 

село= 

райо=н 

ву=лиця 

пло=ща 

проспе=кт 

місто 

 

Спро=буйте свої си=ли!/Just try it! 

 

Лекси=чні впра=ви /Vocabulary exercises 

 

1. Try to guess what the abbreviations mean and match them with the words. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Find words from section “Post office” for each letter in the word      

«КОРЕСПОНДЕ=НЦІЯ» (the letters can be at the beginning, in the middle or at     

the end of the word). 

  Model: 

 

 

               і 

                                      н 

                                      д 

                                      е 

  К  О  Р  Е  С  П  О  Н  Д  Е=  Н  Ц  І  Я 

                                     c 

 

 

 

 

3.  Match the holidays with their dates. 

 

1 січня 

7 січня 

14 лю=того  

8 бе=резня  

1 квітня 

Квітень  

Квітень 

1 тра=вня  

9 тра=вня  

1 че=рвня  

28 че=рвня  

24 се=рпня   

1 ве=ресня  

Пе=рша неділя жо=втня   

6 гру=дня 

День Знань 

День Перемо=ги 

Різдво= 

День Ма=тері 

День За=хисту Діте=й 

День Свято=го Валенти=на 

День Незале=жності 

Нови=й Рік 

День Учи=теля 

Па=сха 

Міжнаро=дний Жіно=чий День 

День Сміху, День Гу=мору 

День Української А=рмії 

День Конститу=ції 

День Пра=ці 
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4. Find words and phrases in the lines of letters. 

 

сирпарольафрінтернетлодоступтьюелектроннапоштаповідомленнякенсерверваим 

зв’язокз’єднаннябюжпошукисайтйцуелектроннаадресачшукатизнайтимсеувійтф    

 

 

5. Translate the words and phrases. 

 

pay phone 

telephone number 

code (city, country) 

dial tone 

receiver 

ring, call 

telephone card 

directory 

home telephone 

work/office telephone 

cell phone 

operator 

coverage 

subscription 

start up package 

rate, tariff 

customer, subscriber 

service center 

account 

scratch-card 

menu 

display 

ring tone 

SMS, text message 

vibrator 

 

6.   Unscramble the words and phrases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

та/лю/ва - 

ня/грив -  

р/а/л/о/д - - 

р/є/в/о -  

сот/від/ки - 

пе/ре/каз - 

пис/під - 

я/тан/кви/ці - 

ко/бан/мат - 

нок/ра/ху - 

 

 

 

мі/ні/ко/сій - 

до/вір/го - 

а/в/я/а/з - 

е/ч/к - 

л/а/в/д/к - 

пункт/ний/об/мін - 

ка/го/тів - 

ла/дек/я/ці/ра - 

фі/чна/со/зи/о/ба - 

тка/кар/кре/на/дит - 
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7. Match the Perfective and Imperfective infinitives. 

 

Imperfective Verb Perfective Verb 

писа=ти 

відправля=ти 

надсила=ти 

отри=мувати 

запо=внювати 

вхо=дити 

дарува=ти 

віта=ти 

дзвони=ти 

говори=ти 

чу=ти 

набира=ти 

кли=кати 

кла=сти 

бра=ти 

підключа=тися 

попо=внювати 

міня=ти 

розмінювати 

підпи=сувати 

подзвони=ти 

почу=ти 

покли=кати 

підписа=ти 

відпра=вити 

покла=сти 

поміня=ти 

сказа=ти 

привіта=ти 

взя=ти 

розміня=ти 

увійти= 

подарува=ти 

надісла=ти 

запо=внити 

набра=ти 

написа=ти 

попо=внити 

отри=мати 

підключи=тися 

 

8. Distribute the words into the categories. 

 

По=шта Інтерне=т Телефо=н Мобільний 

зв’язо=к 

Банк 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Лист, дзвіно=к, банкома=т, ба=за да=них, паро=ль, покриття=, до запита=ння, те=рмін дії, 

дома=шній телефо=н, вклад, бандеро=ль, се=рвер, опера=тор, код міста, абоне=нтна 

скри=нька, о=бмін валю=т, розши=рений по=шук, адре=са, до=ступ, таксофо=н, гудо=к, 

ста=ртовий паке=т, підклю=чення, валю=та, юриди=чна осо=ба. 

 

9. Odd one out. 

Model:  Конве=рт, адре=са, кур’є=р, Різдво=, відпра=вник. 

                (All the rest are connected with post office) 
 

а) Лист, листівка, по=шта, телегра=ма, поси=лка. 

б) До=ступ, ба=за да=них, паро=ль, сайт, віта=ння. 

в) Ювіле=й, Па=сха, свя=то, подару=нок, річни=ця. 

г) Банк, тру=бка, таксофо=н, дзвіно=к, гудо=к. 

ґ) Ро=умінг, підклю=чення, квита=нція, мело=дія, вібродзвіно=к. 

д) Банкома=т, готівка, валю=та, індекс, вкла=д. 

е) До=лар, до=говір, рубль, є=вро, гри=вня. 
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є) Міня=ти, попо=внювати, отри=мувати, сувенір, дарува=ти. 

ж) Розмо=ва, адре=са, ма=рка, індекс, штамп. 

з) Чек, се=рвер, презе=нт, контра=кт, зая=ва.  

 

10. Make your own list of cognates from the chapter. 

       Model: По=шта, телегра=ма, інтерне=т, ювіле=й, опера=тор, ..... 
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* How to Say that the Thing Is For a Person. 

Noun. The Dative Case 

 

- Кому= ви пи=шете лист? 

- Я пишу= ма=мі і бра=ту. 
- Whom are you writing a letter to? 
- I am writing to my mother and brother. 

 

To give presents, to send cards or to call somebody the Dative Case of Nouns is 

used. The question, which defines the Dative Case is кому=? (to whom?). A 

preposition is not used to indicate the indirect object, because the ending added 

to the word tells us specifically that this is the Dative Case.  

                  

Gender 
Noun 

Nom. 

end 

ing 

Noun 

Dat. 

end 

ing 

m 

брат  

Сергій 

учи=тель 

сons.                                     

- й 

- ь 

бра=ту/бра=тові  

Сергію/Сергієві   

учи=телю/учи=телеві  

- у/- ові 

- ю/- єві 

- ю/-еві 

f 

ма=ма  

Та=ня  

Марія 

- а 

- я 

- ія 

ма=мі 

Та=ні  

Марії  

- і 

- і 

- ії 

n 
село= 

мо=ре  

- о 

- е 

селу = 

мо=рю  

- у 

- ю 

 

* Memorise! 

 

Noun Nom. Noun Dat. Interchange 

по=друга  по=друзі  г - з 

Аме=рика  Аме=риці  к -  ц 

свекру=ха  свекру=сі  х - с 

 

 * 11.  a) Read the text and write out the nouns in the Dative Сase, group  

     them according to gender.  

 Ско==ро Нови=й рік. Вади=му тре=ба купи=ти   

подару=нки. Що подарува=ти ба=тькові, ма=мі, сестрі?  

Учора= Вади=м був у магази=ні і купи=в ба=тькові 

шарф, ма=мі – су=мку, бра=ту – фотоальбо=м, сестрі – 

диск, по=друзі Та=ні – фотоапара=т, дідусю= – 

годи=нник, бабу=сі – цуке =рки, племіннику – іграшки, 

племінниці – касе=ту.   

 

 

 

 

m f 
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    b) Answer the questions. 

1.  Що Вади=м купи=в дідусю=? 

2.  Що він подару=є по=друзі Та=ні? 

3.  Що Вади=м хо=че подарува=ти племіннику? 

4.  Що він купи=в ма=мі і та=ту?  
 

   Memorize! 

Nom Dat 

ма=ти 

та=то 

ма=тері 

та=ту/та=тові 

 

 * 12. Make up phrases using the words in the brackets. 

         Model: Я написа=в (та=то, сестра=).   Я написа=в та=тові, сестрі. 

1.  Я написа=в лист (брат, сестра=, по=друга, друг, дівчина, Ната=ша, сім’я=, 

бабу=ся). 

2.  Кен подзвони=в (друг, коле=га, студе=нт, учи=тель, брат, та=то, дя=дько). 

3. Він розповів  це (сусід, син, учи=тель, дире=ктор, переклада=ч, коле=га, 

лікар, журналіст). 

4. Вона= переда=ла привіт (Дже=йсон, друг, по=друга, сестра=, сусід, 

виклада=ч). 

5. Що ти сказа=в (дру=г, водій, виклада=ч, ме=неджер, офіціа=нт, 

дире=ктор)? 

 

 ** 13. Complete the sentence using the words on the right. 

             Model: Виклада=ч поясни=в пра=вило (студе=нт).  

                Виклада=ч поясни=в пра=вило студе=нту. 

1.  Я ча=сто пишу= листи= ______________ . брат  

2.  Син надісла=в телегра=му _____________ . ма=ма 

3.  Переда=йте, будь ла=ска, паке=т____________ . дочка = 

4    Я хо=чу подарува=ти диск _____________ . по=друга 

5.  Продаве=ць показа=в фотоапара=т_______________ . Сергій 

6.  Пошта=р дав_______________ лист. сусід 

7.  Вчо=ра я дзвони=в ______________ . друг 

8. Ба=тько купи=в ____________ комп’ю=тер. син 

9. Лікар сказа=в____________ не кури=ти. Джон 

              10. Да=йте поси=лку _____________ .  сім’я= 

 

 
** Noun. The Dative Case. Plural Form 

 

In the Dative Case plural form all nouns with a hard stem end in -ам  and all 

nouns with a soft stem end in -ям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gender 
Noun 

Nom. sg 

end 

ing 

Noun 

 Dat. pl 

end 

ing 

m 

студе=нт 

Сергій 

учи=тель 

cons. 

- й 

- ь 

студе=нтам 

Сергіям 

учителя=м 

- ам 

- ям 

- ям 

f 

по=друга 

Та=ня 

Марія 

- а 

- я 

- ія 

по=другам 

Та=ням 

Маріям 

- ам 

- ям 

- іям 

n 
село= 

мо=ре 

- о 

- е 

се=лам 

моря=м 

- ам 

- ям 
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** 14. Answer the questions, using the words on the right. 

             Model: Кому= ви дзво=ните?                       та=то і бра=ти 

                             Я дзвоню= та=тові і брата=м. 

1.  Кому= ви написа=ли лист?    брат, се=стри 

2.  Кому= ви розповіли=  новину=? друг, коле=ги 

3.  Кому= ви надісла=ли листівки? діду=сь, батьки= 

4.  Кому= ви купи=ли подару=нок? ма=ма, племінниці 

5.  Кому= ви надісла=ли телегра=му? син, племінник  

6.  Кому= ви дзвони=ли вчо=ра? по=друга, дру=зі 

7.  Кому= Джеф надісла=в фотогра=фії? студе=нтки, Тетя=на 

8.  Кому= Анто=н купи=в квито=к на футбо=л? Вади=м, Андрій, дру=зі 

9.  Кому= ба=тько подарува=в годи=нник? діти, дружи=на 

10. Кому= Ніна розповіла= це? по=други, сусіди 

 

 ** 15. Answer the questions and write down the answers. 

1.  Кому= ви дає=те ди=ски? 

2.  Кому= ви пи=шете листи=? 

3.  Кому= ви дзво=ните? 

4.  Кому= ви купу=єте квитки= в кіно= і теа=тр? 

5. Кому= ви допомага=єте? 

6.  Кому= ви гово=рите про спра=ви? 

7.  Кому= ма=ма готу=є обід? 

8.  Кому= ви купу=єте подару =нки на Різдво=? 

 

 ** 16. Answer the questions, pretending you know these people. 

   Model: - Ви зна=єте, кому= він купи=в словни=к? 

    - Він купи=в словни=к дру=гові. 

1.  Ви зна=єте, кому= він написа=в лист? 

2.  Ви зна=єте, кому= він купи=в квіти? 

3.  Ви зна=єте, кому= вона= дзво=нить? 

4. Ви зна=єте, кому= я зроби=ла фотогра=фії? 

5. Ви зна=єте, кому= вона= подару=є  шарф? 

6. Ви зна=єте, кому= він дав рекоменда=цію? 

 

 

** The Personal Pronoun. The Dative Case 

 

-  Ви дзвони=ли Павлу=? 

-  Так, я дзвони=в йому=. 

- Did you call Paul? 
- Yes, I called him. 

  

Nom. я ти він вона= ми ви вони= 

Dat. мені тобі йому= їй нам вам їм 

 

 

 ** 17. Read the text, underline the Personal Pronouns in the Dative case. 

Я розповім вам, як я купува=в подару=нки. Я не знав, що купи=ти 

ба=тькові, і купи=в йому= шарф. Ма=мі потрібна була= нова= су=мка, і я купи=в їй 

су=мку. У ме=не є брат і сестра=. Що подарува=ти їм? У бра=та бага=то 

фотогра=фій, я подарува=в йому= фотоальбо=м. Сестра= лю=бить му=зику, я 

купи=в їй нови=й музи=чний диск. По=друга Та=ня давно= хо=че цифрови=й 

фотоапара=т. Я купи=в їй фотоапара=т. Мій діду=сь хотів нови=й годи=нник.  Я 

купи=в йому= годи=нник. Ціка=во, що вони= подару=ють мені? 
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 ** 18. Replace the underlined words by Personal Pronouns. 

1.  Сергій зна=є, що за=втра семіна=р? Скажи= Сергію. 

2.  Тетя=на іде= в музе=й? Подзвони= Тетя=ні. 

3.  Бори=с і Іра іду=ть в теа=тр. Ти купи=в квитки= Бори=су та Ірі? 

4.  Батьки= зна=ють, коли= ти приїдеш? Ти написа=в батька=м ? 

 

 ** 19. Insert the required pronouns. 

            Model: - Це м\й сусід. Я купи=в _________  газе=ту. 

                             - Я купи=в йому= газе=ту. 

1.  Це мої дру=зі. Я розповіда=ю  _________ , як я відпочива=в. 

2.  Це наш учи=тель. Щодня=  ми пока=зуємо_________  дома=шнє 

завда=ння. 

3.  Це моя= по=друга. Я ча=сто дзвоню=_________ .  

4.  Моя= ма=ма живе= в Аме=риці. Я пишу= _________ ко=жного місяця.  

5.  Ми вчимо= українську мо=ву. Учи=тель поя=снює_________ пра=вила. 

6.  Ви б=у=ли в на=шому місті? Я мо=жу показа=ти _________ місто. 

7.  Ти отри=мав мою= листівку? Я відпра=вив  листівку _________2 дні 

тому=. 

8.  Нещода=вно був мій день наро=дження. Дру=зі подарува=ли _________  

ка=меру. 

 

 ** 20. Use the pronouns in the brackets in the Dative Сase.  

1. Я допомага=ю _________ (він) вчи=ти українську мо=ву. 

2. Мої батьки= ча=сто пи=шуть листи= _________ (я). 

3. Ви не каза=ли _________ (вони=) про конфере=нцію? 

4. За=втра я подзвоню= _________ (ви). 

5. Я розповів _________ (вона=) про наш університе=т. 

6. Брат надісла=в _________ (я) поси=лку. 

7. Я можу= да=ти _________ (ти) касе=ту. 

8. Дру=зі надісла=ли _________ (ми) листівки. 

  

 ** 21. Insert appropriate pronouns in the Dative Сase. 

1. Да=йте _________ , будь ла=ска, два квитки=. 

2. Покажіть _________  листівку. 

3. Купіть _________ конве=рт і ма=рку. 

4. Подзвоніть _________ сього=дні уве=чері. 

5. Скажіть  _________ , де знахо=диться по=шта. 

6. Переда=йте, будь ла=ска, _________ кни=гу. 

7. Перекладіть ________лист українською мо=вою. 

8. Поясніть _________  пра=вило, будь ла=ска. 

9. Хо=чеш, я розповім _________  істо=рію. 

10. Хо=чеш, я допоможу= ________відпра=вити  поси=лку. 

11. Хо=чете, я покажу= _________ місто? 

12. Дозво=льте, ми подзво=нимо _________ уве=чері? 
 

 

* How to Say From Whom You’ve Got Things. 

Noun. The Genitive Case 

 

- Від ко=го ви отри=мали лист? 

- Я отри=мала лист від бра=та. 

- Звідки лист? 

- З Аме=рики. 

- From whom did you receive a letter? 
- I received a letter from my brother. 
- Where is the letter from? 
- From America. 
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When we answer the question  від ко=го?  (from whom?) and  звідки?  (from 
where?) the Genitive Сase is used. 

 

Gender 
Noun 

Nom. sg 

end 

ing 

Noun 

Gen. sg 

end 

ing 

m 

брат 

діду=сь 

Андрій 

сons. 

- ь 

- й 

(від) бра=та 

(від) дідуся= 

(від) Андрія 

- а 

- я 

- я 

f 
ма=ма 

бабу=ся 

- а 

- я 

(від) ма=ми 

(від) бабу=сі 

- и 

- і 

n 
село= 

мо=ре 

- о 

- е 

(із) села= 

(з) мо=ря 

- а 

- я 

 

 * 22. Complete the sentences, using the nouns in the brackets in the Genitive  

   Сase. 

1.  Лист від  _________ (брат, ба=тько, друг, по=друга, діду=сь). 

2.  Подару=нок від _________ (син, чоловік, племінник, жінка, сестра=). 

3.  Привіт від _________ (Джон, Бори=с, Дже=йсон, бабу=ся, діду=сь). 

4. Запро=шення від _________  (Віктор, дире=ктор, мер, Н=іна, Міла,  

 коле=га). 

5.  Поси=лка від _________ ( бабу=ся, тітка, Сергій). 

  

 

** The Genitive Case. Plural Form 

 

Gender 
Noun 

Nom. sg 
ending 

Noun 

 Gen. pl 
ending 

m племінник сons. (від) племінників - ів 

f Тетя=на 

бабу=ся 

Марія 

- а 

- я 

- ія 

(від) Тетя=н 

(від) бабу=сь 

(від) Марій 

no ending 

no ending 

- ій 

n вікно= 

мо=ре 

- о 

- е 

(з) вікон 

(з) морів 

no ending 

- ів 

 

**Note! The vowel –o/-e  ussualy  appears in the Genitive Case plural form 

between two consonants in the end of the word  neuter and feminine gender of 

nouns and is omitted in the Nominative Case. Example:  америка=нки – від 

америка=нок;  вікно =- з вікон. 

 

 ** 23. Complete the sentences using the nouns in the brackets in the Genitive  

             Case. 

1.  Лист= від _________  (дру=зі, батьки=, по=други) 

2.  Подару=нок від _________ (коле=ги, студе=нти, племінниці) 

3.  Привіт від _________ (друзі, сусіди, племінники) 

4.  Запро=шення від _________ (діти, ону=ки, у=чні). 

5.  Поси=лка від _________  (однокла=сники, дру=зі, доброво=льці). 

 

 ** 24. Enter the correct form of the Genitive Сase for these plural nouns. 

1. Ось листи= від ...... (брати=, се=стри, чоловіки=, дружи=ни, матері, 

сини=). 

2. Ми купу=ємо подару=нки для ....... (матері, сини=, дочки=, се=стри). 

3. Скільки тут ........(брати=, се=стри, чоловіки=, дружи=ни, сини=, дочки=)?  
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Memorize!  Important Question Words. 

 
Where to? To whom? Where from? From whom? 

Куди=?  Кому=?  Звідки?  Від ко=го?  

 

 ** 25. Answer the questions, using the words on the right in the Genitive Case. 

            Model:  - Від кого= ти отри=мала телегра=му?  (ма=ма, ро=дичі) 

    - Я отри=мала телегра=му від ма=ми і від ро=дичів. 

1.  Від ко=го ви отри=мали листи=?      брат і батьки= 

2.  Від ко=го ви отри=мали поси=лку?      бабу=ся і діду=сь 

3.  Від ко=го ви дізна=лися про новину=?      учи=тель і студе=нти 

4.  Від ко=го ви почу=ли це?         коле=ги і школярі 

5.  Від ко=го ви отри=мали запро=шення на вечірку?      Том і Марія 

6.  Від ко=го ви отри=мали поздоро=влення ?       по=друга і сусіди 

7. Від ко=го ви отримали подару=нок на     Міла, О=ля і Богда=н 

 день наро=дження? 

 

 ** 26. Answer the questions, using words given on the right in the Genitive  

   Сase. Write down the answers. 

   Model: - Звідки і від ко=го ти отри=мав поси=лку? (дім, батьки=) 

                               - Я отри=мав поси=лку з до=му від батьків. 

1.  Звідки ви отри=муєте листи=?   Аме=рика, сім’я= 

2.  Звідки отри=мує листи= ваш друг?  Україна, батьки= 

3.  Звідки приїхала ва=ша сестра=?  Ло=ндон, по=друга 

4.  Звідки ви іде=те?     шко=ла, студе=нти 

5.  Звідки він поверну=вся ?   село=, брат 

6.  Звідки листівка?     Фра=нція, дру=зі 

7.  Звідки запро=шення?                шко=ла, коле=ги 
 

 

** The Personal Pronoun.  The Genitive Case 

 

- Це лист від Га=нни?  

- Так, від не=ї. 

- Is this letter from Ann? 
- Yes, it is from her. 

 

The preposition від (from) is used when we answer the question від ко=го? (from 
whom?). 
 

Nom. я ти він вона= ми ви вони= 

Gen. (від) ме=не (від) те=бе (від) ньо=го (від) неї (від) нас (від) вас (від) них 

 

 

 ** 27. Enter the correct forms of the pronouns in the Genitive Case. Change the  

             nouns to pronouns where necessary. 

1.  Ось подару=нок від _________  (він, вона=, я, ти, ви, вони=). 

2.  Я іду= на по=шту без _________ (Та=ня, дру=зі, по=друга, ви, він). 

3.  Це телегра=ма від _________ (ма=ма, дру=г, батьки=, ви, я). 

4.  Ось кни=га для _________ (ви, ти, я, він,вони=, вона=). 

5.  Це лист від _________ (він, вона=, вони=, ми). 
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*** How to Use the Names of  Public Places. 

Noun. The Genitive Case 

 

Я живу= на ву=лиці Го=голя. I live on Gogol Street. 
 

The Genitive case of Nouns is used for naming streets, metro stations,  

buildings, institutions and state enterprises. 

 

It has long been a tradition to use the name of famous cultural 

figures, scientists, political figures, etc. Example:  ву=лиця Павла= 

Тичи=ни(Павло= Тичи=на – відо=мий радя=нський  пое=т). Бульва=р 

Тара=са Шевче=нка(Тара=с Шевче=нко – відо=мий український пое=т). 

Пло=ща Богда=на Хмельни=цького
1 

(Богда=н Хмельни=цький – 

відо=мий український гетьман). 
1 

many Ukrainian surnames have a typical adjective ending -ий  and are   

  declined like adjectives in the Genitive Case. 

 

*** 28. Put the names of famous peple into correct form. 

              Model:  Я живу= на ву=лиці ___ . (Іва=н Франко=)   

    Я живу= на ву=лиці Іва=на Франка=. 

1. Він живе= на ву=лиці  

____________________________________________________ . 

(Ю=рій Коцюби=нський) 

2. По=шта знахо=диться на пло=щі  -

____________________________________________________ .   

(Миха=йло Ломоно=сов) 

3. Мої дру=зі живу=ть на бульва=рі  

 ____________________________________________________ .   

(Ле=ся Українка) 

4. Учо=ра ми були= в консервато=рії імені  

____________________________________________________ .                                                                                                    

(Мико=ла Ли=сенко) 

5. Моя адре=са: ву=лиця  ___________________________________, 

 буди=нок 8, кварти=ра 1.                      (Петро= Чайко=вський)                   

  

                                                                                

** How to Express Congratulations and Wishes. 

Noun. The Genitive Case. The Instrumental Case 

 

-   Віта=ємо зі свя =том! 

-   Бажа=ємо ща=стя, уда=чі! 

- We congratulate you on the holiday! 
- We wish you happiness and luck! 

                    

Verb Noun/Pronoun  Acc. Noun Instr. 

віта=ти/ 

привіта=ти 

Окса=ну 

Богда=на 

тебе=/вас 

 

зі свя=том 

 

Verb Noun/Pronoun  Dat Noun  Gen. 

бажа=ти/ 

побажа=ти 

Ната=ші 

тобі/вам 

здоро=в’я 

ща=стя 
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*Note! If the name of the holiday consists of several words, only the first word is 

changed. Example:   Віта=ю з днем Ма=тері!   

The word  віта=ю  can be omitted in colloquial speech.  Example:  Віта=ємо з 

Різдво=м! З Різдво=м! 
Remember:   Нови=й Рік! – З Нови=м Ро=ком! 

 

 ** 29. Change the names of the holidays into the Instrumental Сase. 

            Model: Віта=ю з (День Ма=тері)  

    Віта=ю з Днем Ма=тері !  

 

  свя=то 

  Нови=й рік! 

  Різдво=! 

  Во=сьме бе=резня! 

  Вели=кдень! 

    Віта=ю з  ювіле=й! 

    Віта=ємо з    День Ма=тері! 

  День Перемо=ги! 

  День учи=теля! 

  День зна=нь! 

  День Незале=жності! 

  День наро=дження! 

 

** 30. Make up sentences changing the nouns into the Genitive Сase. 

Я бажа=ю здоро=в’я, ща=стя, уда=ча, любо=в, ра=дість 

Ми бажа=ємо  у=спіхи, гро=ші, перемо=ги, дося=гнення.  

 

** 31. Congratulate your groupmates on different holidays using   

             the correct form for wishes and greetings. 
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1 
ща=стя – happiness 

2 
здоро=в'я – health 

3 
у=спіх – success 

4 
ви=повнитися – to соmе true 

5 
бажа=ння – wish 

 

*** Віта=ння/Greetings 

 

*** 32. Read the congratulations and match them with the greeting cards. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

 

 

 

 

 

 

8  

Березня! 

З Новим Роком! 
ГГГГГГГодом! 

Дорогі жінки=! 

Віта=ємо вас  

з весняни=м свя=том! 

Бажа=ємо вам  

мо=ре квітів  

і га=рного на=строю
11

. 

 

 

Віта=ю тебе зі свя=том! 

Бажа=ю тобі ща=стя
1
, 

здоро=в'я2
, у=спіхів

3
. 

Нехай у ново=му  ро=ці 

ви=повняться
4
 всі твої 

бажа=ння
5
. 

   З Днем        

   Святого     

Валентина! 

 

Дороги=й та=то! 

Віта=ємо тебе= з ювіле=єм! 

Бажа=ємо тобі до=вгих 

ро=ків життя=, здоро=в'я. 

Неха=й ви=повняться всі 

твої мрії
6
! 

Коха=ний
7
! 

Я сподіва=юсь
8
, 

 що цей день 

бу=де спо=внений
9
 

коха=нням
10

 і ща=стям  

для те=бе. 

 

Твоя= Валенти=на 

=. 

6 
мрія = – dream 

7 
Коха=ний! – my Darling! 

8 
сподіва=тися – to hope 

9 
спо =внений – filled with 

10 
коха=ння – love 

11 
на=стрій – mood 
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З Днем Свято=го 

Валенти=на! 

*** 33. How would you congratulate your friends on the following occasions? 

  

              

 

  

 

 

 

             

          З Різдво=м!                               З Днем Наро=дження!                 

                                                                                                                        

 

     

 

 

 

 

 

 

 

* How  to Say That the Action is Completed. 

Verbs. The Aspect of Verbs. 

Imperfective/Perfective Form 

 

-  Що ти роби=в сього=дні? 

-  Я писа=в лист. 

-  Що ти вже= зроби=в? 

-  Я написа=в оди=н лист. 

- What were you doing today? 
- I was writing a letter. 
- What have you done already? 
- I have written one letter. 

 

In addition to Tenses, Ukrainian verbs have aspects: Imperfective and 

Perfective. That’s why for every English verb there exist two forms of Infinitives 

in Ukrainian:  Imperfective and Perfective.  

 

 

 

The Imperfective Aspect The Perfective Aspect 

1. Denotes that an action is taking 

place.  

 

Марк слу=хає му=зику. 

Mark is listening to the music. 
 

2. Denotes an action, which is 

viewed as a process. 

Він готува=в об=ід 2 годи=ни. 

He was cooking dinner for 2 hours. 
 

3. Denotes a repeated action.  

 

Уве=чері він зазвича=й чита=є газе=ту. 

In the evening he usually reads а 
newspaper. 

1. Denotes a completed action, which took 

place on a single occasion, often having a 

result. 

Наре=шті я написа=в ли=ст. 

Finally I’ve written the letter. 
 

2. The action took place only once. 

 

Він народи=вся в січні. 

He was born in January. 
 

3. When used in negation, не (not) with the 

Perfective verb denotes a failed action. 

Вона= не прочита=ла  статтю=. 

She has not read this article. 
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* Imperfective Form of the Verbs. 

The Present, the Past and the Future Tenses 

 

Imperfective form of the Verbs is used in the Present, the Past and the Future 

Tenses. Imperfective form of the Verbs has the Сompound form of the Future 

Tense. The Сompound Future Tense is formed by conjugating the verb  бу=ти (to 
be)  followed by the Infinitive. 

 

Pronoun 
Future Tense 

Imperfective 
Pronoun 

Future Tense 

Imperfective 

я бу=ду дзвони=ти ми бу=демо дзвони=ти 

ти бу=деш дзвони=ти ви бу=дете дзвони=ти 

він/вона= бу=де дзвони=ти вони= бу=дуть дзвони=ти 

 

 

Memorize!  The Words and Phrases Used 

with Verbs in the Imperfective Aspect. 

 

for long time 
for two hours 
all month 
the whole day 
every morning 
constantly 
never 
always 
often 
seldom 
usually 

до=вго 

дві годи=ни 

весь місяць 

цілий день 

ко=жного ра=нку 

постійно 

ніко=ли 

завжди= 

ча=сто 

рідко 

зазвича=й 
 

 

* Perfective form of the Verbs. 

The Past Tense and the Future Tenses 

 

Perfective form of the Verbs has no Present Tense. Perfective form of the Verbs 

is used only in the Past Tense and in the Future Tense. Perfective form of the 

Verbs has the Simple form of the Future Tense. To form the Future Tense of the 

Perfective aspect verb the endings of the Present Tense of Imperfective form of 

verbs are used. Example:    Ти прочита=єш лист?      Will you read the letter?  

Вони= ку=плять конве=рти?      Will they buy envelopes? 

 Conjugation I Conjugation II 

Pronoun stem 

ending in a 

vowel 

stem  

ending in a 

consonant 

stem ending  

in a vowel  

and soft consonsnt 

Stem 

 ending in a 
consonant 

я - ю - у - ю - у 

ти - єш - еш - їш - иш 

він - є - е - їть - ить 

вона= - є - е - їть - ить 

ми - ємо - емо - їмо - имо 

ви - єте - ете - їте - ите 

вони= - ють - уть - ять - ать 
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Memorize the Words Used  

with Verbs of the Perfective Aspect. 

 

at last наре=шті 

already вже 

 
Compare: 

Aspect Infinitive Pronoun Past Tense Present Tense Future Tense 

Imperfective 

дзвони=ти він 

вона 

вона 

 дзвони=в 

 дзвони=ла  

 дзвони=ли 

дзво=нить   

дзво=нить   

дзво=нять 

бу=де дзвони=ти 

бу=де дзвони=ти 

бу=дуть дзвони=ти 

Perfetive 

подзвони=ти він 

вона 

вони= 

 подзвони=в 

 подзвони=ла 

 подзвони=ли 

—— 

—— 

подзво=нить 

подзво=нить  

подзво=нять 

 

 

 

* Imperfective and Perfective Aspects Pairs 

 

Ukrainian Verbs almost always have Aspect pairs. 

 

 

                  

 

  Писа=ти             Написа=ти 

                            

 

 

                                                                   

 

                                         Їсти                                                            З’їсти 

        

          

                

                            

                                                                                                                                                                                 

   

     Готува=ти                                                                                 Приготува=ти  

 

 

 

                                                                          

                  

                                                                    

 Малюва=ти                                 Намалюва=ти    

   

    

 

 * 34. Read and compare. 

    a) Imperfective aspect 

1. Учо=ра я писа=в листи =. Yesterday I wrote letters. 
2. Ко=жний ве=чір я чита=ю газе=ти. Every evening I read newspapers. 
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3. Зазвича=й я п’ю ка=ву на сніда=нок. Usually I drink coffee for breakfast. 
4. Я ніко=ли не відправля=в телегра=ми.   I’ve never sent telegrams. 

 

    b) Perfective aspect 

1. Вчо=ра я написа=в два листи=. Yesterday I wrote two letters. 
2. Я прочита=в  газе=ту. I’ve read all the newspaper. 
3. Сього=дні я ви=пив дві ча=шки ка=ви. Today I’ve had two cups of coffee. 
4. Він вже= відпра=вив телегра=му. He’s already sent a telegram. 

 
 * 35. Read and translate the sentences. Write them down. Explain the meaning  

   of Imperfective and Perfective verbs. 

Вчора= я писа=в листи= додо=му. Я писа=в листи= 2 годи=ни. Я написа=в 2 

листи=. Коли= я писа=в листи=, Майкл вчив діало=г. Він вчи=в діало=г 2 

годи=ни. Наре=шті, він ви=вчив діало=г і ми пішли= гуля=ти.  
 

 * 36. Complete the sentences with the correct form of one of the two verbs  

   given. 

Писа=ти — написа=ти 

1. Джон писа=в лист дві годи=ни. За=раз він вже ______________ і спить. 

 

Чита=ти — прочита=ти 

2.  Окса=на чита=ла кни=гу два ти=жні. За=раз вoна= вже _______________    

     кни=гу і чита=є нову= кни=гу. 

 

Роби=ти — зроби=ти 

3. Я роби=в дома=шнє завда=ння ду=же до=вго. Я вже  _______________  і   

     за=раз відпочива=ю.  

 

Надсила=ти – надісла=ти 

4.  - Ти бу=деш надсила=ти лист бра=ту? 

     - Я вже ________________  йому= телегра=му. 

 

Відправля=ти — відпра=вити 

5. Джон не був на по=шті 2 ти=жні.  Він не відправля=в  e=-mail.  

     Сього=дні, наре=шті, він= ________________  e=-mail.  

 

 

** 37. Complete the sentences using the verbs in the brackets in the correct  

   form.   

1. Вчо=ра я _______ до=ма (прочита=ти текст, написа=ти лист,  

пообідати в кафе=). 

2. Вони= _______ позавчо=ра (подзвони=ти, намалюва=ти план,  

ви=пити 3 пля=шки  ко=ка-ко=ли,  поми=ти посу=д). 

3.   Вчо=ра я _______ (ви=вчити уро=к, купи=ти листівки, приготува=ти 

обід). 

3. За=втра я _______ до=ма (прочита=ти діало=г, написа=ти лист,  

повече=ряти з дру=зями). 

4. Вони= за=втра _______ (подзвони=ти, сфотографува=ти дру=зів, 

приготува=ти піцу). 

6.   За=втра я _______ (написа=ти лист, ви=вчити пісню, з’їсти смачне= 

тістечко). 
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  ** 38. Answer the questions using Perfective verbs. 

            Model: - Чому= ви не пи=шете впра=ву? 

                              - Я вже= написа=в її. 

1. Чому= ви не дзво=ните сестрі? 

2. Чому= він не гово=рить, що був у Кана=ді? 

3. Чому= вони= не ро=блять уро=ки? 

4. Чому= вона = не відправля=є лист? 

5. Чому= ви не повто=рюєте діало=г? 

6. Чому= він не пи=ше лист=? 

7. Чому= вона= не готу=є вече=рю? 

 

  ** 39. Read and translate the sentenсes. Restore the Infinitive forms of the  

            aspect pairs of the verbs and write them down. 

   Model: Вчо=ра я писа=в листи=. Я написа=в два листи=. 

                     Писа=ти (Imp.)     Написа=ти (Perf.) 
1. Зазвича=й я снідаю о 8 годи=ні. Вчо=ра я поснідав о 9 годи=ні. 

 

 

2. Учо=ра уве=чері Окса=на чита=ла жyрна=ли. Вона= прочита=ла три  

   журна=ли. 

 

3. Ура=нці  Бори=с пив ка=ву. Він ви=пив дві ча=шки.  

  

 

4. Ми вчи=ли нові слова=. Я ви=вчив нові слова=.   

 

 

5. На конце=рті  Мишко= співа=в українські  Він проспіва=в три пісні. 

 пісні.     

  

  ** 40. Use the appropriate form of the verb. 

1.  – Що ви  _____________ вчо=ра уве=чері? роби=ти - зроби=ти 

      – Вчора= уве=чері я___________ уро=ки,  вчи=ти - ви=вчити 

          по=тім   _____________ листи=  додо=му. писа=ти - написа=ти 

      – Ви __________________ текст до=бре? вчи=ти - ви=вчити 

      – Так, я ________________ текст до=бре. писа=ти - написа=ти 

      – А ви _________________ лист?      

     – Ні, я  не_______________ лист, я ду=же  

          втоми=вся. 

  

2.  – Що _____________ Анто=н уве=чері? роби=ти - зроби=ти 

       – Уве=чері Анто=н ______________ фільм.    диви=тися - подиви=тися 

   – Коли= він ______________ фільм, він  диви=тися - подиви=тися 

          пішо=в додо=му.          

 

3.  – Що ви _____________  учо=ра? роби=ти - зроби=ти 

  – Учо=ра я _______ _____кни=гу. чита=ти - прочита=ти 

  – Ви  _____________  кни=гу?   чита=ти - прочита=ти 

  – Ні, я ще не __________________ кни=гу.  чита=ти - прочита=ти 

 

 

  ** 41. Complete the sentences using the appropriate forms of the verbs. 

1. Учо=ра я ходи=в _____________костю=м, але= не ____________  .   

      (купува=ти – купи=ти) 
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2. На=стя вже= _____________ кни=гу, а журна=л вона= __________ 

по=тім.          (чита=ти – прочита=ти) 

3. Богда=н до=вго не ___________ текст, а по=тім ______________ .   

 (розуміти – зрозуміти) 

4. За=втра я __________ компа=кт-ди=ски, і ми ра=зом _____________ . 

(купува=ти – купи=ти, слу=хати – послу=хати) 

5. Ми до=вго _____________ обід. (готува=ти – приготува=ти) 

6. Учи=тель вже  ____________ уро=к. (почина=ти – поча=ти) 

7. Вони=  ча=сто тут _____________ . (обідати – пообідати)  

 

  ** 42. Complete the sentences. Define the aspect of the verbs. 

   Model: Коли= він відпочива=в,  …  
Коли= він відпочива=в, він слу=хав му=зику.  

(Відпочива=в, слу=хав – Imp.) 
Коли= він відпочи=в,  … 

Коли= він відпочи=в, він послу=хав му=зику.  

(Відпочи=в, послу=хав – Perf.) 
1.  Коли= ми снідали  

      Коли= ми поснідали  

2.   Коли= ми чита=ли лист  

      Коли= ми прочита=ли лист  

3.  Коли= ми писа=ли  

      Коли= ми написа=ли  

4.  Коли= ми роби=ли прое=кт   

      Коли= ми зроби=ли прое=кт  

5.  Коли= ми готу=вали вече=рю  

      Коли= ми приготу=вали вече=рю  

 

*** 43.  a) Tell what you do every day and then what you did yesterday, using  

     both Imperfective and Perfective  forms of the verbs. 

     Model: Зазвича=й я встаю= о 7 годи=ні.  

      Вчо=ра я встав о 7:30. 

   

    b) Tell what you do every day and then what you will do on Sunday  

     using both Imperfective and Perfective  forms of the verbs. 

     Model:  Ко=жного дня я чита=ю газе=ти і журна=ли. 

      У неділю я прочита=ю цей журна=л.  

 

Verbs to use: роби=ти-зроби=ти, готува=ти-приготува=ти, купува=ти-купи=ти,       

                           вчи=ти-ви=вчити, писа=ти-написа=ти, відсила=ти-надісла=ти,   

                           отри=мувати-отри=мати, пра=ти-ви=прати, прибира=ти-прибра=ти,    

                           ми=ти-поми=ти. 

 

 

*** How to Form the Perfective Aspect of Verb 

 

In most, but not all cases the Perfective form’s Infinitive resembles the 

Imperfective form’s Infinitive.   
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Imperfective aspect 

characteristic 

features 

Perfective aspect 

characteristic 

features 

Example 

Imperfective 

aspect 

Perfective 

aspect 

no prefix prefix писа=ти написа=ти 

suffix –ива(ва) no  suffix –ива(ва) відкрива=ти відкри=ти 

suffix –а suffix –и вирішувати ви=рішити 

suffix –а suffix –ну  гука=ти гукну=ти 

 

***Note! Some pairs of Perfetive/Imperfetive aspect of the verbs have 

completely different stems. 

Imperfective             Perfective 

говори=ти            сказа=ти 

бра=ти                 взя=ти 

шука=ти      знайти= 

 

 

 ** 44.  a) Change the Imperfective form into the Perfective form using  

     prefixes.  

 

    b) Make up sentences with the Perfective verbs.  

                    Model: (з)роби=ти – зроби=ти. Я вже= зроби=в дома=шнє завда=ння. 

 

Verbs to use: (про)чита=ти, (по)диви=тися, (по)ба=чити, (по)дзвони=ти, (по)їсти,   

                           (по)ми=ти, (роз)буди=ти. 

   

*** 45.  a) Change the Imperfective form into the Perfective form by  

    changing suffixes. 

 

   b) Make up sentences with the Perfective verbs.         

    Model A:  запи=сувати – записа=ти. Я записа=в його= адре=су. 

    Model B:  запізнюватися – запізни=тися. Він запізни=вся на уро=к. 

    Model С:  гука=ти – гукну=ти. Вони= гукну=ли мене= на ву=лиці.   

                     A                         B           С 

1. отри=мувати   1. поміча=ти  1. звика =ти  

2. запи=тувати     2. відкрива=ти 2. стриба=ти 

3. обмірко=вувати  3. закрива=ти  3. маха=ти 

4. перепи=сувати  4. вивча=ти  4. зника =ти 

5. почина=ти   5. поя=снювати 5. уника=ти 

 

 

 

 

*** How to Explain the Reason for Your Action. 

Сomplex  Sentences With Adverbial Clauses of Cause 

 

Я пішо =в на по=шту, тому= що 

хотів купи=ти конве=рти. 

I went to the Post office 
because I wanted to buy envelopes. 
 

Adverbial clause of cause expresses the cause of the action taking place in the 

Prinicipal clause. The conjunction тому= що (because) links the Prinicipal clause 

and the Subordinate clause of cause. The Adverbial clause of cause always 

follows the Principal clause and answers the question чому =?  (why?).  
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Prinicipal clause Conjunction word Subordinate clause 

Я не відповів, 

I did not answer 
тому = що 

because 
не зрозумів пита=ння. 

I did not understand the question 
 

*** 46. Read and translate. Define the Princial and the Subordinate clauses. 

1.  Я не поїхав на екску=рсію, тому= що запізни=вся на авто=бус. 

2.  Я не дзвони=в тобі, тому= що не було= ча=су. 

3.  Я нічо=го не зрозумів, тому= що було= пога=но чу=ти. 

4.  Я не передзвони=в, тому= що у ме=не не було= телефо=нної ка=ртки. 

5.  Я не перевірив електро=нну по=шту, тому= що не працюва=в комп’ю=тер. 

  

*** 47. Combine two sentences into one using the conjunction  тому= що. 

               Model: Я хо=чу відпочи=ти. Я втоми=вся.  

                               Я хо=чу відпочи=ти, тому= що я втоми=вся. 

1.  Я не хо=чу готува=ти вече=рю. Я не бу=ду вече=ряти. 

2.  По=шта закри=та. Вже пізно. 

3.  Дзвони=в мій друг з Аме=рики. Я до=вго не писа=в. 

4.  Я не мо=жу відпра=вити поси=лку. На по=шті сього=дні вихідни=й день. 

5.  Я не мо=жу передзвони=ти. Мій телефо=н не працю=є. 

6.  Я не пишу= листи=. Я надсила=ю електро=нну по=шту. 

 

*** 48. Answer the questions giving explanations.  

               Model:  - Чому= ви не пи=шете мені?   

                               - Я не пишу=, тому= що у ме=не нема=є ча=су. 

1.  Чому= ви не подзвони=ли? 

2.  Чому= ви не написа=ли? 

3.  Чому= ви не відпра=вили електро=нну по=шту? 

4.  Чому= ви не відповіли= на мій лист? 

5.  Чому= ви не передзвони=ли? 

6.  Чому= ви не купи=ли конве=рт? 

 

 

Дава=йте Погово=римо!/Let’s Talk! 

Телефо=н/Telephone 

 

    * 49. Read and translate  the dialogs. 

1. - Алло=! 

- До=брий день!  Джеф вдо=ма? 

- Так, вдо=ма. 

- Покли=чте, будь ла=ска, Дже=фа до телефо=ну. 

 

2. - Алло=! 

- До=брий ра=нок!  Ко=стя вдо=ма? 

- Ні, його= нема=є. Що переда=ти? 

- Скажіть, що дзвони=в Майкл. 

 

3. - Алло=! 

- Здра=стуйте! Ната=ша вдо=ма? 

- Ні, ії нема=є. Що переда=ти? 

- Скажіть, що дзвони=ла Сюза=нна. 
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4. - Алло=! 

- Здра=стуйте! Да=ша вдо=ма? 

- Ні, ії нема=є. Що переда=ти? 

- Я передзвоню=. До поба=чення. 

 

5. - Алло=! 

- До=брий ве=чір! Мико=ла вдо=ма? 

- Ні, його= нема=є. Що переда=ти? 

- Скажіть, що дзвони=ла Та=ня. Я передзвоню= йому= вве=чері. 

 

6. - Алло=! 

- Здра=стуйте! Лю=да вдо=ма? 

- Ви помили=лись. Передзвоніть. 

 

 

 * 50.  а) Read and translate the dialogues. 

‐ Алло=! До=брий день! 

‐ До=брий день! 

‐ Мо=жна Ніну до телефо=ну? 

‐ Так, а хто дзво=нить? 

‐ Це Нік. 

‐ Одну= хвили=ночку. 

 

‐ Алло=! Слу=хаю вас. 

‐ Дени=с вдо=ма? 

‐ Ні, він на робо=ті. Що переда=ти? 

‐ Нічо=го. Я бу=ду дзвони=ти вве=чері. 

 

‐ Алло=! Мо=жна Сергія? 

‐ Ви помили=лись. 

‐ Ви=бачте. 

 

 

    b) Find the Ukrainian equivalents for the phrases in the dialogues  

     above. 

Do you want to leave a message? -  

You have reached the wrong number. - 

I’ll call in the evening.   -  

Can you ask Nina to the telephone? - 

Wait a minute.    - 

 

    c) Compose the dialogues using the phrases from part (b. 

 

 

1)  
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2) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ** 51.  a) Read and translate the dialogues. 

‐ Алло=!  

‐ Здра=стуйте! Це Ма=йкл. Покли=чте, будь ла=ска, Ю=лю. 

‐ Її нема=є. Що їй переда=ти? 

‐ Дя=кую, нічо=го. Я передзвоню=. 

 

‐ Алло=! Ніна вдо=ма? 

‐ Пога=но чу=ти, повторіть, будь ла=ска. 

‐ Скажіть, будь ла=ска, Ніна вдо=ма? 

‐ Ні, її нема=є. Вона= поїхала відпочива=ти на мо=ре. Що 

переда=ти? 

‐ Переда=йте привіт. Скажіть, що дзвони=в Джон. 

 

‐ Алло=! Здра=стуйте. Фірма «Реко=рд» слу=хає вас. 

‐ До=брий день! Чи мо=жу я поговори=ти з дире=ктором фірми 

Віктором Іва=новичем Петриче=нко? 

‐ Ви=бачте, з ким я розмовля=ю? 

‐ Це Річард Стівенсон, доброво=лець Ко=рпусу Ми=ру. 

‐ Віктор Іва=нович за=раз ду=же за=йнятий. У ньо=го зу=стріч. Що 

йому= переда=ти? 

‐ Переда=йте, що я бу=ду за=втра в Ки=єві о 10:30. 

‐ До=бре, я переда=м. 

‐ Дя=кую. 

 

    b) Fill in the table with the info from the dialogues. 

 

 
Хто дзво=нить? 

Кому= він 

дзво=нить? 
Що  треба переда=ти? 

 

1. 

 

 

 

  

 

2. 

 

 

 

  

 

3. 
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*** 52. Compose a dialogue for the picture.  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

*** 53.  a) Read and translate the dialogues. 

– Алло=! 

– До=брий ве=чір! Покли=чте, будь ла=ска, до телефо=ну Емілі. 

– На жаль, її нема=є вдо=ма. Їй щось переда=ти? 

– Передайте, будь ла=ска, що дзвони=в Віктор. Неха=й  вона= 

мені подзво=нить, коли= пове=рнеться. 

– До=бре, обов'язко=во переда=м. А ваш но=мер телефо=ну у не=ї є? 

– Не зна=ю. Запишіть, будь ла=ска: 115-25-48. 

– До=бре, я все переда=м.  

– Дя=кую. Всього= найкра=щого. 

– Вам теж. До поба=чення. 

– До поба=чення. 

 

– Слу=хаю вас. 

– Здра=стуйте, це  Каріна. 

– До=брого дня, Каріна. Ра=да вас чу=ти. Які нови=ни
1
?  

– За=втра я їду додо=му. Ви не могли= б переда=ти запи=ску
2
 

Світла=ні?  

– Звича=йно. Почека=йте хвили=нку, я візьму= ру=чку
3
. ... 

Дикту=йте! 

– .......... 

 

– Так! Я слу=хаю! 

– Миха=йло, привіт! Це – Па=трик. 

– Привіт, Па=трик! Сто ро=ків тебе= не чув. Де ти пропа=дав
4
? 

– Мене= не було= у місті. Я їздив у Полта=ву на ти=ждень. 

– До=бре відпочи=в? 

– Так, все було= чудо=во. Зна=єш, мені потрібна твоя= допомо=га
5
. 

Мені потрібна консульта=ція з одно=го пита=ння
6
. 

– Звича=йно, з задово=ленням. Але= за=раз я пови=нен іти= до 

університе=ту. Ми мо=жемо поговори=ти уве=чері? 

– Так, звича=йно. 

– Подзвони=, будь ла=ска, уве=чері. Годи=ні о сьо=мій – тебе= це 

влашту=є? 

– До=бре, я подзвоню= о сьо=мій. 

– Чудо=во! До ве=чора! 

– До ве=чора! 

 

– Алло=! 

– Бу=дьте ласка=ві, запросіть до телефо=ну Олексія 

Микола=йовича. 

– Будь ла=ска. 
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1 
Які нови=ни? 

2 
запи=ска

 

3 
ру=чка 

4 
пропада=ти 

5 
допомо=га

 

 (че=рез де=кілька хвили=н) 

– Я слу=хаю.  

– Олексій Микола=йович, до=брого дня. Гово=рить Андре=. Я 

хотів би уточни=ти
7
, о ко=трій годи=ні у нас за=втра екску=рсія. 

– До=брий день, Андре=. Якщо= я не помиля=юсь
8
, ми 

зустріча=ємося о 10 годи=ні на ста=нції метро= «Свято=шин». 

– Щи=ро дя=кую. Ви=бачте, що потурбува=в
9
. 

– Будь ла=ска. Ра=дий був вам допомогти=. До за=втра. 

– До за=втра. 

 

  Дзвіно=к на ку=рси
10

 української мо=ви 

– Секрета=р слу=хає. 

– Здра=стуйте! Вас турбу=є Даніе=ла Манга=то. Я хотіла б 

дізна=тися, коли= почина=ються заня=ття у гру=пі української 

мо=ви. 

– Ваш виклада=ч – Но=вікова? 

– Так. Валенти=на Сергіївна Но=вікова. 

– Заня=ття почина=ються п'ятна=дцятого січня о деся=тій годи=ні. 

– Дя=кую. До поба=чення. 

– Всього= до=брого.  

_________________  

  

 

 

 

 

 

 

   b) Complete the sentences using the words from the table. 

1. Неха=й вона= мені подзво=нить, коли= ..................... 

2. ........................... мій но=мер телефо=ну. 

3. Бу=дьте ласка=ві, ............................. до телефо=ну. 

4. Якщо= я не ............................ , ми зустріча=ємося  

  о деся=тій годи=ні на ста=нції метро= «Свято=шин». 

5. Ви=бачте, що вас ................................ 

6. Не могли= б ви переда=ти ........................ Світла =ні. 

 

*** 54.  a) Read and translate the instructions for using a phone card. 

 

Пра=вила
1
 користува=ння

2
 телефо=нною ка=рткою 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Вста=вте
3
 ка=ртку в таксофо=н ціє=ю стороно=ю

4
 від се=бе, в 

на=прямку
5
 стрілки

6
. 

2. Нати=сніть
7
 до упо=ру

8
. 

3. Зніміть тру=бку. 

4. Наберіть но=мер. 

6 
пита=ння

 

7 
уточни=ти

 

8 
помиля=тися 

9 
Ви=бачте, що    

   потурбува=в.
 

10 
курс

 

-   question 

-   to clarify 

-   to make a mistake 

-   Excuse my  

     bothering you. 

-   course 

запроси=ти 

помиля=тися 

записа=ти 

поверну=тися 

запи=ска 

турбува=ти 

-  What’s new? 

-   note   

-   pen 

-   to disappear 

-   help 

телефо=нна 

 КА=РТКА 

       

      120 

 

    

 

 

Укртелеко=м 
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1 
пра=вила

 

2 
користува=ння

 

3 
вста=вити

 

4 
сторона=

 

5 
на=прямок

 

6 
стрілка 

5. Проведіть
9
 розмо=ву. 

6. Покладіть тру=бку. 

7. Заберіть
10

 ка=ртку. 

 

Без ка =ртки набира=ються номери= е=кстреного ви=клику
11

: 

01; 02; 03; 04. 

_______________ 

    

 

 

 

 

 

  

   b) Put numbers under the pictures to show the order of actions as 

instructed. 

 

Як користува=тися телефо=нною ка=рткою? 

 

 

   

     

 

 

   

 * 55. Act out telephone conversations based on the messages. 

 

 Your memo notes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  56. * a) Read the dialogue. 

 

      Довідко=ве бюро= – 09 / До=відка 

– Алло=! До=брий день! 

– До=брий день! Це До=відка? 

– Так. Слу=хаю вас. 

– Скажіть, будь ла=ска, но=мер телефо=ну готе=лю «Салю=т». 

– 586-34-40 

– Ви=бачте, пога=но чу=ти. Повторіть, будь ла=ска. 

– 586-34-40 

– Дя=кую. 

-  rules 

-  use 

-  to put in 

-  side 

-  direction 

-  arrow 

7 
нати=снути 

8 
до упо=ру

 

9 
прово=дити

 

10 
забира=ти 

11 
е=кстрений 

   ви=клик
 

 

-  to press 

-  up to the stop 

-  to hold/to conduct  
-  to take back 

-  urgent call 

Сього=дні! 

Подзвони=ти 

Джо=ну і запита=ти  

адре=су Сте=йсі. 

За=втра! 

Подзвони=ти Алісі, 

запроси=ти на 

конце=рт. 

У се=реду! 

Подзвони=ти 

Ната=лі та 

запита=ти но=мер 

телефо=ну Жа=нни. 

Уве=чері! 

Подзвони=ти на 

вокза=л, запита=ти 

ро=зклад по=тягів 

до Ки=єва. 
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   ** b) Practice the dialogue above by calling the Directory Information. 

Get the telephone numbers: 

1. of the post office 

2. of the bus station 

3. of the taxi service 

 

 

***Notes for Calling Abroad. 

Ви зна=єте, як дзвони=ти в іншу країну з України? 

1. Зніміть тру=бку. 

2. Коли= почу=єте до=вгий гудо=к, наберіть вісім. 

3. Якщо= ви почу=ли ще оди=н до=вгий гудо=к, наберіть де=сять. 

4. Наберіть код потрібної
1
 вам країни. 

5. Наберіть код міста. 

6. Наберіть потрібний вам но=мер телефо=ну. 

 ______________ 

   
1 

потрібний – needed 

 

 

На По=шті./At the Post Office 

 

 * 57. Read and translate  the dialogue. 

-  Здра=стуйте. Я хо =чу відпра=вити лист в Аме=рику. Скільки ко=штує 

конве=рт з ма=ркою? 

-   3 гри=вні 60 копійок 

-  Да=йте, будь ла=ска, два конве=рти. 

 

  ** 58. These are two mixed dialogues. Restore them. 

- Да=йте мені, будь ла=ска, два конве=рти. 

- 1 гри=вня, 50 копійок. 

- Да=йте, будь ла=ска, оди=н конве=рт. 

- Скажіть, будь ла=ска, скільки ко=штує листівка? 

- Ось, будь ла=ска. А конве=рти є? 

- 3 гри=вні 50 копійок. 

- Так, є. 

- Я хо =чу відпра=вити лист в Аме=рику. Скільки ко=штує конве=рт з 

ма=ркою? 

      

  ** 59. Complete the dialogue. 

- Оле =на, привіт. 

- Привіт, Джон. 

- Куди= ти ................... ? 

- На по=шту. Мені тре=ба ......................... лист. 

- Кому=? 

- Рома=ну. У неділю я їду в Ки=їв. 

- По=шта .......................... ? 

- Ні, бли=зько, за буди=нком. 

- Мені тре=ба .......................... листівки та конве=рт. 

- Ходімо  ра=зом
1
. 

______________________ 

 
1 

Ходімо ра=зом.  –  Let’s go together. 
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 * 60. Sign the envelope. 

 

 

Адре=са відправника=, індекс 

      _____________________ 

      _____________________ 

      _____________________  

      _____________________                      45к. 

                                                                                                                                 Україна 

                                                                                                              

        

       Адре=са отри=мувача, індекс 

           

 

      

 

  

 

 

 * 61. Finish the letter. 

   Words to use: ча=сто, рідко, ко=жен день, інколи, завжди=, ніко=ли (не) 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привіт, ... 

Пишу= тебе= листа= з України. Хо=чу розповісти=, як 

я живу= ... 

 

 

 

 

Крим, Я=лта 
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  ** 62.  Read and translate the dialogues. 

  Мені тре=ба відпра=вити поси=лку, але= я не зна=ю  

  індекс міста, ку=ди відправля=ю поси=лку. 

  Візьміть довідни=к
2
 і знайдіть індекс за адре=сою. 

.... 

  Ви не ска=жете, де пошто=ва скри=нька? 

  Пошто=ва скри=нька є біля метро=. Це зо=всім бли=зько. Тре=ба іти= 

пря=мо, че=рез кварта=л поверну=ти напра=во. 

  Дя=кую, я зна=ю, де метро=. 

 

  Я мо=жу надісла=ти кни=ги бандеро=ллю? 

  Так, будь ла=ска. Запо=вніть бланк. 

  Яка= мо=же бу=ти вага= бандеро=лі? 

  Не більше двох кілогра=мів. Якщо= вага= більша 

  двох кілогра=мів, тре=ба відправля=ти поси=лкою. 

  А де прийма=ють поси=лки? 

  В насту=пній
1
 кімна=ті. 

_______________________ 

 
1 

насту=пний -    next  

 
2 

довідни=к
 

-    reference book/directory 

 

 

Дава =йте Підведе=мо Підсумки/Let’s Sum Up 

 

 ** 63. Ask your groupmate the questions. 

1. How often do you go to the post office? 

2. Do you like to write letters? 

3. Do you like to receive letters? 

4. How often do you write e-mails? To whom? 

5. How much does one hour at the Internet cafe cost? 

6. Did you get parcels from the states? 

7. What is your city code? 

8. Where is the nearest mailbox located? 

9. Where is the post office located and how do you get there? 

 

*** 64. Act out the situations. 

a) You need to open your P.O. box. 

b) Two months ago your friend sent you a package but you still 

haven’t received it. You came to the post office to find out what 

happened. 

c) In your mailbox you found a letter addressed to another person. 

What will you do? 

 

 * 65.  a) Read and translate the text. 

Сього=дні га=рний день. Я йду на по=шту. Вона= недале=ко від 

буди=нку, де я живу=. Я йду пря=мо, по=тім наліво –  ось і по=шта. Тут 

ви мо=жете купи=ти конве=рти, ма=рки, листівки, а та=кож відпра=вити 

поси=лку чи бандеро=ль. На стіні - пошто=ва скри=нька. 

Я відправля=ю лист в Аме=рику. Я ду=же ча=сто пишу= листи=: ма=мі, 

по=друзі, дідусю=. Інколи я дзвоню= по телефо=ну. Це ду=же зру=чно. Я 

купи=в телефо=нну ка=ртку і хо=чу подзвони=ти дру=гу в Ки=їв. 
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1 
щасти=ть тобі

 

2 
здає=ться

 

3 
до=сить 

4 
запита=ти

 

    b) Unscramble the sentences. 

1. недале=ко/по=шта/від буди=нку. 

2. купи=ти/ви/тут/конве=рти/мо=жете. 

3. в Аме=рику/я/лист/відправля=ю. 

4. ча=сто/пишу=/листи=/я/ду=же. 

5. по телефо=ну/дзвоню=/інколи/я. 

6. дру=гу/подзвони=ти/хо=чу/я/в Ки=їв. 

 

 * 66. Complete the sentences translating the words in the brackets.  

1. На по=шті я мо =жу _____________ конве=рти, ____________  

                                                (to buy)               (postcards)  

       і _________________ поси=лку. 

                  (to send)  

2. Сього=дні я _______________ лист від ма=ми. 

                                     (received) 

3. Учо=ра Френк _____________ дру=гу. 

                                 (called) 

4. Ми купи=ли _______________________________ . 

                      (telephone card) 

5. Ви лю=бите ______________________ чи і-ме =йли? 

                                      (to write) (letters) 

6. __________ ви дзво=ните ду=же ча=сто? 

         (to whom) 

  

 ** 67.  a) Read the dialogue and complete it with the verbs below.  

Стів: До=брий день! 

Марія: До=брий день! Що ново=го? 

Стів:  У ме=не га=рні нови=ни. Сього=дні я ...............................  

  два листи= з Аме=рики від ма=ми і листівку з Кана=ди від  

  по=други. 

Бори=с:  Щасти=ть тобі
1
. Ми рідко ...................... листи=, тому= що  

  вони= ду=же до=вго ........................ . 

Марія: Ми ча=сто ............................. . 

Стів: А скільки ко=штує хвили=на розмо=ви з Аме=рикою? 

Бори=с:  Ми ніко=ли (не) .......................... в Аме=рику. Але= мені  

  здає=ться
2
, що одна= хвили=на ко=штує 2 до=лари. 

Стів: Ого=, це до=сить
3
 до=рого. А ви .......................... , скільки  

 ко=штує конве=рт в Аме=рику? 

Марія: Я не зна=ю. Тобі тре=ба ...................... на по=шту і  

 запита=ти
4
. 

Стів: До=бре, за=втра я піду= на по=шту.  

__________________ 

  

   

         

  

 

 

 

 

    

 

 

- you are lucky 

- it seems to me 

- quite 

-     to ask 

відправля=ємо, отри=мав, йду=ть, дзвони=ли,  

зна=єте, дзво=ним, піти=. 
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1 
особли=во приє=мно

 

2 
хтось

 

3 
щось

 

4 
необхідний

 

писа=ти 

подзвони=ти 

отри=мати 

замо=вити 

купи=ти 

квито=к 

піцу 

по телефо=ну 

листи= 

необхідну інформа=цію 

    b) Finish the sentences using the information from the text. 

Сього =дні Стів отри=мав 

............................................................... . 

Бори=с рідко .............................. , тому= що 

................................. . 

Марія ча=сто ........................... . 

Бори=с  ніко=ли ...................................................... . 

Марія не зна=є, скільки 

............................................................... . 

Стів за=втра .................................................................. . 

 

 ** 68.  a) Read and translate the text.  

Хто не лю=бить отри=мувати листи=? Всі лю=блять. Особли=во 

приє=мно
1
 отри=мувати листи= і листівки, коли= ми дале =ко від до=му.  

Чи всі люблять писа=ти листи=? Хтось
2
 лю=бить, а хтось - ні. 

Ча=сто ми пи=шемо листи=, коли= у нас є нови=ни чи нам щось
3
 тре=ба. 

Хто не лю=бить писа=ти листи=, мо=же подзвони=ти по телефо=ну. Це 

ду=же зру=чно і шви=дко. По телефо=ну ви мо=жете поговори=ти з 

дру =зями, замо=вити квито=к, купи=ти піцу або отри=мати необхідну
4
 

інформа=цію. 

_____________   

   

 

 

 

 

    b) Match the verbs with the nouns. 

 

 

 

 

 

 

    c) Answer the questions. 

1. Ви лю=бите писа=ти листи=? 

2. Кому= ви пи=шете листи=? 

3. Скільки листів ви надісла=ли з України? 

4. Ви лю=бите розмовля=ти по телефо=ну? 

5. Як ча=сто ви розмовля=єте по телефо=ну? 

6. Як до=вго ви розмовля=єте по телефо=ну? 

7. Ви зна=єте код ва=шого міста в Україні? 

8. Яки=й но=мер телефо=ну міліції, поже=жної слу=жби, слу=жби 

га=зу в Україні? 

9. Хто у ва=шій сім'ї ду=же ча=сто гово=рить по телефо=ну, а хто 

рідко? 

10. Скільки ко=штує хвили=на розмо=ви з Аме=рикою; по Україні; 

по о=бласті, в якій ви живе=те? 

 

*** 69.  a) Read and translate the text. 

Ге=на і Ната=ля – нарече=ний
1
 та нарече=на

2
. Ско=ро у них весілля

3
. 

Сього=дні вони= ви=рішили написа=ти і відпра=вити запро=шення 

рідним та знайо=мим. 

- it’s especially nice 

- someone 

- something 

- necessary 
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1 
нарече=ний

 

2 
нарече=на

 

3 
весілля

 

4 
запро=шення

 

5 
Ле=две не забу=ла!

 

6 
з краєви=дами

 

7 
вигляда=є зо=всім по-іншому

 

8 
мальовни=чо

 

‐ Ге=на, я написа=ла запро=шення
4
 на весілля Віта=лію. Ти 

пам'ята=єш індекс його= пошто=вого відділення? 

‐ Стари=й так, але нещода=вно всі індекси в Україні зміни=лися. 

‐ Коли= бу=деш відправля=ти запро=шення, подиви=сь нови=й 

індекс у довіднику=. 

‐ Обов'язко=во. І, зна=єш, Ната=ля, я ду=маю, що тре=ба написа=ти 

лист твоїй бабу=сі. Ти їй давно= не писа=ла. Побажа=й їй 

здоро=в'я і переда=й від ме=не привіт. 

‐ Дя=кую, Ге=на, обов'язко=во переда=м. Ле=две не забу=ла!
5
 Ще 

тре=ба відпра=вити бандеро=ль і віта=льну листівку в Терно=піль. 

У тітки Світла=ни за ти=ждень день наро=дження. Я вже купи=ла 

їй фотоальбо=м з краєви=дами
6
 Ки=єва, подиви=сь. 

‐ Які знайо=мі місця=! Був тут сто разів, але на листівці все 

вигляда=є зо=всім по-іншому
7
. Ду=же мальовни=чо

8
. Де ти 

купи=ла цей альбо=м? Мо=же, відпра=вити таки=й са=мий Камілю 

в Алжи=р? Йому= сподо=бається. 

‐ Такі альбо=ми продаю=ться тільки в магази=ні “Гло=бус”. Якщо= 

бу=деш вільний після робо=ти, мо=жеш заїхати і купи=ти. 

‐ Домо=вились. 

_____________________    

   

 

       

   

   

 

 

 

 

   b) Complete the expressions, answering the questions in the  

    brackets. Find the information in the text. 

1. Відпра=вити запро=шення ........................................ (кому=?) 

2. Написа=ти лист ...................................................... (кому=?) 

3. Переда=ти привіт ............................................... (від кого=?) 

4. Відпра=вити бандеро=ль ............................................(куди=?) 

5. У тітки Світла=ни день наро=дження ..........................(коли=?) 

6. Я купи=ла фотоальбо=м ...........................................(з чим?) 

7. Такі фотоальбо=ми продаю=ться .................................. (де?)

  

   c) Find the perfective forms of the verbs in the text. 

відправля=ти - 

писа=ти - 

бажа=ти - 

купува=ти - 

подо=батися - 

міня=ти - 

диви=тися - 

 

   d) Answer the questions about the text. 

1. Як зва=ти нарече=ну та нарече=ного? 

2. Що вони= ви=рішили зроби=ти сього=дні? 

3. Коли= день наро=дження у тітки Світла=ни? 

4. Що купи=ла Світла=ні Ната=ля? 

5. Де продаю=ться такі альбо=ми? 

- fiance= (bridegroom) 

- fiance=e (bride) 

- wedding 

- invitation 

- I almost forgot! 

- with views/scenes of 

- it looks quite different 

- picturesque 
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Телефо=н/Telephone 

 

 * 70. Make up sets of questions and answers for each picture. 

   Model: 1. Кому= дзвони=ла Іри=на?  

     Іри=на дзвони=ла Джо=ну. 

    2. Коли= дзвони=ла Іри=на? 

    Іри=на дзвони=ла о 14 годи=ні. 

    3. Іри=на дзвони=ла Джо=ну? 

     Так. Вона= дзвони=ла Джо=ну. 

    4. Іри=на дзвони=ла Джо=ну чи Стіву? 

     Іри=на дзвони=ла Джо=ну. 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 ** 71. Complete the dialogues. 

   a) — Алло=! ............................... 

    — До=брий день! .............................. 

    — ...................... Ната=шу до ............................. 

    — Ви ................................... 

    — Ви=бачте. 

  

   b) — Алло=! 

    — Здра=стуйте! А Макси=м ................ ? 

    — .................. нема=є. Що ..........................? 

    — ........................, що я ........................... за=втра о во=сьмій. 

    — До=бре, я ....................... 

Марія 

11:45 

Міра=нда 

Джон 

14:00 

Іри=на 

Богда=н 

Аліса 

17:30 

Джи=на 

Воло=дя 

10:15 
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1 
витрача=ти

 

2 
обгово=рювати

 

3 
ділови=й

 

4 
обмінюватися

 

5 
пора=да

 

-    to spend 

-    to discuss 

-   business (adj.) 

-    to exchange 

-   advice 

   c) — Фірма «Ю=нікс» ....................... вас. 

    — Мо=жу я ........................... з ..................................? 

    — Ви=бачте, а з ким ....................................? 

    — З .......................................... Я працю=ю .......................….  . 

 

*** 72. Read and translate the text. 

 

Телефо=нна слу=жба 

Скільки ча=су ко=жен з нас витрача=є
1
 на розмо=ви по телефо=ну? 

Мабу=ть, ду=же бага=то, особли=во жінки=. По телефо=ну ми розмовля=ємо з 

батька=ми, дру=зями, коле=гами по робо=ті. По телефо=ну ми обгово=рюємо
2
 

ділові
3 

пита=ння, обмінюємося
4
 інформа=цією, даємо= пора=ди

5
. В будь-

яки=й
6
 моме=нт ви мо=жете підня=ти тру=бку, набра=ти но=мер та поговори=ти з 

люди=ною, яка = знахо=диться ду=же дале=ко від вас. Автомати=чна 

телефо=нна слу=жба працю=є і вдень, і вночі. 

 Телефо=нна слу=жба надає=
7
 і бага=то інших по=слуг

8
. Напри=клад, за 

но=мером 001 у Ки=єві ви мо=жете дізна=тися про пого=ду на за=втра, а за 

но=мером 060 ви мо=жете дізна=тися про то=чний час. Ду=же ва=жко у 

вели=кому місті знайти=
9
 люди=ну, особли=во коли= вона= переїхала на іншу 

кварти=ру чи у не=ї інший но=мер телефо=ну. Якщо= ви зна=єте її ім'я=, 

прізвище, по-ба=тькові, да=ту та місце наро=дження, ви мо=жете отри=мати 

цю інформа=цію в інформаційній слу=жбі 09. Ви та=кож мо=жете отри=мати 

адре=су організа=ції, якщо= ви ска=жете но=мер її телефо=ну, і, навпаки=, 

якщо= ви зна=єте адре=су, ви мо=жете дізна=тися но=мер телефо=ну. На=віть 

юриди=чну інформа=цію ви мо=жете отри=мати по телефо=ну! Це і бага=то 

іншого мо=жна зроби=ти, не виходя=чи з буди=нку. 

  ______________________________ 

     

 

 

 

 

 

 

   b) Choose the correct variant. 

 

     

 Ко=жен з нас                                              час на розмо=ви по телефо=ну. 

 

 

 

 По телефо=ну ми         ділові пита=ння. 

 

 

 

 

 У будь-яки=й моме=нт ви мо=жете            тру=бку. 

 

 

 

 

 Телефо=нна слу=жба              бага=то інших послу=г. 

 

6 
будь-яки=й

 

7 
надава=ти

 

8 
по=слуга

 

9 
знайти=

 

-    any 

-    to give 

-    service 

-   to find 

надає= 

обгово=рює 

витрача=є 

надаємо= 

обгово=рюємо 

дізнаємо=ся 

набра=ти 

зня=ти 

замо=вити 

дає= 

витрача=є 

надає= 
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 По телефо=ну ви мо=жете              то=чний час. 

 

 

   

 Ви мо=жете    цю інформа=цію по телефо=ну. 

 

 

 

*** 73.  a) Read and translate  the dialogue. 

У Олексія сього=дні день наро=дження. Е=лла зра=нку на робо=ті,  

тому= вона= ви=рішила привіта=ти
1
 його= по телефо=ну. 

– Алло=, Олексій. Віта=ю тебе= з днем наро=дження. Бажа=ю тобі... 

– Дя=кую-дя=кую. У вас ду=же приє=мний го=лос, але= ви 

помили=лись но=мером. Тут тако=го нема=є. Передзвоніть. 

– Ви=бачте. (Дзво=нить ще раз). Алло=, це 64-16-97? 

– Так, я вас слу=хаю. 

– Це Олексій? 

– Звича=йно, Елла, ра=дий тебе= чу=ти. Ти що, не впізнає=ш
2
 мене=?  

– Тепе=р впізна=ла. Віта=ю тебе= з днем наро=дження. Бажа=ю тобі 

мо=ре ща=стя
3
, океа=н любо=ві

4
 і мале=нький струмо=чок су=му

5
. 

– Дя=кую за привіта=ння. А навіщо сум? 

– Щоб не розслабля=вся
6
. Жарту=ю

7
. 

– Приїжджа=й до нас у го=сті уве=чері. Ма=ма готу=є святко=ву 

вече=рю і фірмовий пиріг. 

– Дя=кую за запро=шення, обов'язко=во приїду після робо=ти. Я 

приготува=ла тобі сюрпри=з. Гада=ю, тобі сподо=бається. 

Передава=й привіт ма=мі. До зу=стрічі. 

  _____________________ 

 

 

   

  

 

 

 

 

   b) Complete the sentences using the text. 

1. Віта=ю тебе= з ........................................................... 

2. Бажа=ю тобі ............................................................ 

3. Дя=кую за ............................................................... 

4. Приїжджа=й до ........................................................ 

5. Передава=й ............................................................. 

 

   с) Find adjectives for the nouns in the text. 

1. ……………………............ вече=ря 

2. .................................... го=лос 

3. .................................... струмо=чок 

4. .................................... пиріг 

 

   d) Make up a dialogue using the words and phrases. 

Ви помили=лись но=мером; слу=хаю; звича=йно; передзвоніть; до 

зустрічі. 

дізна=тися 

замо=вити 

набра=ти 

зроби=ти 

покли=кати 

отри=мати 

1 
віта=ти, привіта=ти  - 

2 
не впізнає=ш - 

3 
мо=ре ща=стя - 

4 
океа=н любо=ві   - 

5 
струмо=чок су=му  - 

6 
розсла=блюватися   - 

7 
жартува=ти  - 

to congratulate 

don’t recognize 

sea of happiness 

ocean of love 

brook of sadness 

to relax 

I am kidding 
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1 
користува=тися

 

2 
причи=на

 

3 
створи=ти

 

4 
вважа=ти

 

Які у те=бе пла=ни на  субо=ту? 

Ходімо у ... 

Чудо=ва іде=я! 

 ** 74. Act out the situation. 

   Phone your friend and invite him/her on a Saturday outing. Make plans 

together. 

   Model: 

 

 

 

*** 75. Act out the situations. 

‐ Phone your friend and invite him/her to your birthday party. 

‐ Phone your friend and cancel the meeting or postpone it. 

‐ Phone your friend and tell him/her about your life in Ukraine. 

‐ Phone your friend whom you haven’t seen for a long time 

‐ You are calling your friend, but he/she is not home and you are talking 

to his host father/host mother. 

‐ Your friend asked you to call his/her family to say hello for him/her 

and to let them know that everything is Ok with him/her. 

‐ Phone an acquaintance to ask if they have a Ukrainian-English 

dictionary. 

‐ Phone “Pizza Service” to order a pizza. 

 

*** 76. Answer the questions. 

1. Як ча=сто ви користу=єтесь
1
 по=слугами телефо=нної слу=жби? 

2. Ви мо=жете жи=ти без телефо=ну? 

3. Назвіть 5-6 причи=н
2
 то=го, що телефо=н вам ду=же (не ду=же) 

потрібен. 

4. Як ви вважа=єте, які нові телефо=нні по=слуги тре=ба створи=ти
3
? 

Чому=? 

5. Які електропри=лади ви вважа=єте
4
 ду=же кори=сними, а без чо=го ви 

мо=жете жи=ти? Чому=? 

_____________ 

  

 

    

 

 

 

Банк/Bank 

 

 * 77. Complete the sentences with the words below. 

1. Я хо=чу ..............................  раху=нок. 

2. Де мо=жна ..........................  гро=ші?  

3. Яки=й курс ......................  до=ларів США? 

4. Ви мо=жете ........................ 100 гри=вень по 20? 

5. Де мені ............................... ? 

6. Вам потрібно ........................ бланк. 

  

   Words to use:  о=бмін, відкри=ти, поміня=ти, запо=внити, розміня=ти,  

          підписа=тися 

 

 * 78. Complete the sentences by translating the English words. 

   Де мо=жна ________________   _____________ ? 

                     (to change)            (money) 

- to use 

- reason 

- to organize 

- to consider 

-   What are your plans for Saturday? 

-   Let’s go to … 

-   Great idea! 
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   Я хо =чу _______________   _______________ . 

       (to open)              (an account) 

   Яки=й __________   _________________ ? 

         (rate)        (of exchange) 

   Ви мо=жете _________________   20 гри=вень по 5? 

              (to break) 

   __________________ бланк, будь-ла=ска. 

                    (fill in) 

 

 * 79.  a) Read and translate the dialogues. 

– Скажіть, будь ла=ска, де обмінний пункт? 

– Ідіть пря=мо і поверніть напра=во. 

– Дя=кую. 

 

– Яки=й курс о=бміну до=ларів США? 

– 5.28. 

– Поміня=йте, будь ла=ска, 20 до=ларів. 

– Ось ва=ші гро=ші та квита=нція. 

– Де мені підписа=тися? 

– Ось тут. 

– Дя=кую. 

 

    b) Find the Ukrainian equivalents in the dialogues. 

exchange office - 

exchange rate - 

to change  - 

money  - 

receipt             -  

to sign  - 

 

    c) Complete the dialogue. 

– Яки=й ................................... до=ларів США? 

– 5.28. 

– ................................ , будь-ла=ска, 50 …………............. . 

– Ось ва=ші ...................... і …………………................ . 

– Де мені ................................... ? 

– Ось тут. 

 

 ** 80.  a) Read and translate the dialogues. 

– Ви=бачте, ви не зна=єте, де найбли=жчий пункт о=бміну валю=т? 

– Це в ба=нку «Континента=ль». 

 

– Скажіть, будь ла=ска, ви мо=жете розміня=ти 50 до=ларів по 10? 

– Так, звича=йно. 

– І, будь-ла=ска, поміня=йте 20 до=ларів на гри=вні. 

– Ось квита=нція. Підпишіться внизу=. 

– Дя=кую. 

 

– Що ти ро=биш сього=дні, Джон?  

– Сього=дні я піду= в банк. Я хо=чу відкри=ти раху=нок. Ти не 

зна=єш, що для цьо=го потрібно? 

– Я не зна=ю то=чно. Але= я вважа=ю, що обов'язко=во тре=ба 

па=спорт або= ко=пія. 
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Де найбли=жчий 

Ви мо=жете розміня=ти 

Поміня=йте 

Підпишіться 

Сього=дні я хо=чу 

Що тре=ба 

Я вважа=ю, що обов'язко=во 

20 до=ларів на гри=вні. 

внизу= квита=нції. 

відкри=ти раху=нок. 

пункт о=бміну валю=т? 

тре=ба па=спорт. 

50 до=ларів по 10? 

для цьо=го? 

 

 

 

 
 

-   foreigner (f) 

-   to register 

-   Ministry of  

     Foreign Affairs 

-   starting 

-  percentage/interest rate 

-  right at the moment 

-  to inform 

-  the day before 

    b) Match the beginning and the end of the phrases. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  ** 81. Act out the dialogue “At the exchange office” using the phrases from  

   above. 

 

*** 82.  a) Read and translate the dialogues. 

– До=брий день! Слу=хаю вас. 

– До=брий день! Мене= зва=ти Са=ллі Сто=ун. Скажіть, будь ла=ска, 

на моє= ім'я= не прийшо=в грошови=й пере=каз? 

– Да=йте, будь ла=ска, ваш па=спорт. 

– У ме=не ко=пія па=спорта. Ось. 

– Ви інозе=мка
1
? 

– Так. Я америка=нка, доброво=лець Ко=рпусу Ми=ру. Я 

зареєстро=вана
2
 у Міністе=рстві закордо=нних справ

3
. І я мо=жу 

користува=тися по=слугами ба=нку. 

– До=бре. Зачека=йте хвили=ночку... Так, є. Запо=вніть бланк і ви 

змо=жете отри=мати ваш пере=каз. 

 

– До=брий день! Я хо=чу відкри=ти пото=чний раху=нок* в до=ларах 

США. Мені потрібна ва=ша консульта=ція. 

– До=бре. Для відкриття= раху=нку вам потрібен па=спорт, 

необхідно написа=ти зая=ву та офо=рмити до=говір. 

– А яки=й початко=вий
4
 вклад? 

– Початко=вий вклад мінімум 10 до=ларів. 

– А яка= відсотко=ва ста=вка
5
 за пото=чним до=говором? 

– 16% річни=х. 

– До=бре, у ме=не є ще одне= запита=ння. Як я змо=жу отри=мувати 

гро=ші? 

– Зазвича=й у вели=ких міста=х ви мо=жете отри=мати гро=ші 

відра=зу
6
, коли= при=йдете в банк. Але= на=ше місто мале=ньке, і 

тому= ми не змо=жемо да=ти вам гро=ші відра=зу, тому= вам тре=ба 

повідо=мити
7
 нас про це за день

8
. Ви ка=жете ім'я=, прізвище, 

но=мер раху=нку і су=му. 

– До=бре, я підпишу= зая=ву і бу=ду оформля=ти до=говір. 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
інозе=мка

 

2 
зареєструва=ти

 

3 
Міністе=рство  

  Закордо=нних справ
 

4 
початко=вий

 

5 
відсотко=ва ста=вка

 

6 
відра=зу

 

7 
повідо=мити

 

8 
за день 
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грошови=й пере=каз, по=слуги ба=нку, зая=ва, па=спорт, 

Міністе=рство Закордо=нних справ, про це за день, пото=чний 

раху=нок, офо=рмити до=говір, мінімум 10 до=ларів 

   b) Finish the sentences using the words and word combinations  

    below. 

На моє= ім'я= прийшо=в ______________   __________________ . 

Я зареєстро=вана в ________________   __________________ . 

Я мо=жу користува=тися _______________   _______________ . 

Я хо=чу відкри=ти  _________________   __________________ . 

Для відкриття= раху=нку вам тре=ба _______________________ . 

Ще вам тре=ба написа=ти __________ і _________   _________ . 

Початко=вий вклад ________________   __________________ . 

Вам тре=ба повідо=мити ________________   _______________ . 

 

  Words to use:    

           

 

 

   c) Write the Perfective forms of the verbs. 

говори=ти - 

іти= - 

реєструва=ти - 

чека=ти - 

відкрива=ти - 

писа=ти - 

оформля=ти - 

отри=мувати - 

повідомля=ти -   

 

   d) Make up sentences with the Perfective verbs. 

 

   e) Answer the questions. 

1. У яко=му Міністе=рстві зареєстро=вані доброво=льці Ко=рпусу 

Ми=ру? 

2. Доброво=льці мо=жуть користува=тися по=слугами ба=нку? 

3. Що тре=ба, щоб відкри=ти пото=чний раху=нок? 

4. Що таке= «пото=чний раху=нок»? 

5. Яки=й початко=вий вклад? 

6. Яка= відсо=ткова ста=вка за пото=чним до=говором? 

7. Як мо=жна отри=мати гро=ші у вели=ких міста=х; у ма=леньких 

міста=х? 

 

*** 83. Act out the situations. 

a) you want to receive your money order; 

b) you want to open a current account; 

 

*** 84. You are a bank agent. Try to persuade your client to open a current 

account (advertise it). 

 

*** 85.  a) Read and translate the dialogues. 

– Я хо=чу зня=ти гро=ші з раху=нку. 

– Яку= су=му? 

– 200 до=ларів. 

– До=бре. Запо=вніть бланк і покажіть ваш па=спорт. 

 

– До=брий день! Слу=хаю вас. 
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1 
готівка

 

2 
доро=жні че=ки

 

3 
номіна=л

 

4 
до=звіл

 
 

5 
ви=віз 

6 
Це зале=жить від… 

7 
проси=ти 

8 
хвилюва=тися 

9 
зня=ти 

10 
дійсний 

– До=брий день! Мені потрібна ва=ша допомо=га. 

– Я з ра=дістю допоможу= вам. 

– Я б хотів отри=мати готівку
1
 за че=ком. 

– Це не пробле=ма. Мені потрібен ваш па=спорт. 

– Ось мій па=спорт. І ще одне= запита=ння – чи мо=жу я купи=ти у 

вас доро=жні че=ки
2
? 

– Так, звича=йно. 

– За=раз я вам офо=рмлю че=кову кни=жку. В яко=му номіна=лі
3
 ви 

хотіли б отри=мати че=ки? 

– Я гада=ю, в номіна=лі по 200 до=ларів. І ще скажіть, будь 

ла=ска, мені тре=ба до=звіл
4
 на ви=віз

5
 валю=ти?  

– Це зале=жить від
6
 су=ми готівки, яку= ви бу=дете виво=зити. 

Якщо= у вас більше ти=сячі до=ларів, вам необхідно ма=ти 

до=звіл на ви=віз валю=ти. 

– До=бре, тоді я ще хотів би проси=ти
7
 у ва=шого ба=нку до=звіл. 

– Не хвилю=йтесь
8
. Оскільки ви є кліє=нтом на=шого ба=нку, ми 

все офо=рмимо без пробле=м. 

 

– До=брий день! Чим мо=жу вам допомогти=? 

– До=брий день! Я хо=чу закри=ти раху=нок. 

– А яки=й раху=нок ви оформля=ли? 

– Пото=чний. 

– До=бре. Ви мо=жете зня=ти
9
 всі гро=ші з раху=нку. Але= ваш 

до=говір бу=де дійсний
10

 ще де=який час і ви змо=жете зно=ву 

скориста=тися ним. 

– Розумієте, я від'їжджа=ю. І я хотіла б закри=ти свій раху=нок. 

Я більше не бу=ду користува=тися ним.  

– Це не пробле=ма. Напишіть зая=ву про закриття= раху=нку на 

ім'я= дире=ктора на=шого ба=нку. 

__________________ 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

   b) Write as many verbs that can be used with the nouns as possible. 

_____________________________________ гро=ші 

_____________________________________ раху=нок 

_____________________________________ до=говір 

_____________________________________ бланк 

_____________________________________ зая=ва 

_____________________________________ пере=каз 

 

   c) Complete the word combinations with appropriate prepositions. 

зня=ти гро=ші ____ раху=нку 

отри=мати готівку ____ че=ком 

- cash 

- traveling checks 

- face value/finance par 

- permission 

- exporting 

- It depends on… 

- to ask for 

- to worry 

- to withdraw cash 

- valid 



Topic 6. Post-office/Telephone/Bank 

US Peace Corps Ukraine: Language Manual in Ukrainian 192 

отри=мати че=ки в номіна=лі ____ 200 до=ларів 

до=звіл ____ ви=віз валю=ти 

це зале=жить ____ су=ми 

написа=ти зая=ву ____ ім'я= дире=ктора 

  

   d) Answer the questions. 

1. Як зня=ти гро=ші з раху=нку? 

2. В яко=му номіна=лі мо=жна купи=ти доро=жні че=ки? 

3. Коли= тре=ба отри=мувати до=звіл на ви=віз валю=ти? 

4. Як закри=ти раху=нок? 

5. На чиє= ім'я= тре=ба писа=ти зая=ву про закриття= раху=нку? 

 

*** 86. What will you say if 

1. you want to withdraw the cash 

2. you want to receive cash in checks 

3. you want to buy traveling checks 

4. you want to buy a traveling check in 200 bill face value 

5. you want to receive permission on currency export 

6. you want to close your account 

 

*** 87. Act out the situations. 

1. you want to withdraw cash; 

2. you want to close your account; 

3. you want to receive cash in checks, buy traveling checks and to 

receive permission on currency export. 
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 Джеймс Браун 

ко=пія па=спорту АВ 456372 

16 тра =вня 2003 

дóлари США 

*** 88. Read and translate an application form. Fill in the application form with  

   your personal information. 

 

З А Я =В А 

 

 

______________________________________________________________ 

   (прізвище, ім'я=, по-ба=тькові) 

 

громадя=нство
1
  ________________________________________________ 

 

па=спорт, се=рія ______________  №  _______________________________ 

 

ви=даний 

______________________________________________________________ 

(ким і коли=) 

(інший докуме=нт, що  

засвідчує
2
 осо=бу

3
) _______________________________________________ 

 

Про=шу відкри=ти пото=чний раху=нок у  ____________________ 

на моє= ім'я=.                (найменува=ння валю=ти) 

 Письмо=ві
4
 розпоря=дження

5
 підпи=суватимуться мно=ю або= 

уповнова=женою
6
 мно=ю осо=бою за дору=ченням

7
. 

 У ра=зі зміни повнова=жень особи=стості на пра=во 

розпорядже=ння раху=нком зобов'я=зуюсь нега=йно повідо=мити про 

це в письмо=вій фо=рмі. 

Пра=вила ба=нку що=до ве=дення
8
 пото=чних раху=нків мені відо=мі, 

вважа=ю
9
 їх для се=бе обов'язко=вими

10
. Все листува=ння що=до цього= 

раху=нку про=шу надсила=ти за адре=сою: 

 

_____________________________________________________ 

 

Про зміну адре=си повідомля=тиму банк письмо=во. 

 

 

«                         »           __________________ р. 

      (підпис) 

 

 

________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

США 

м. Ки=їв, вул. Мали =шка буд. 15, кв. 45 

  

1 
громадя=нство

 

2 
засвідчувати

 

3 
осо=ба

 

4 
письмо=вий

 

5 
розпоря=дження

 

 

 

-     citizenship 

-     to testify 

-     person 

-     written 

-     order 

 
 

6 
уповнова=жений

 

7 
дору=чення 

8 
ве=дення

 

9 
вважа=ти

 

10 
обов'язко=вий

 

 
 

-     authorized 

-     proxy 

-     management of 

-     to consider 

-     compulsory 
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1 
Держа=вний оща=дний банк 

 

2 
осо=б=а

 

3 
діяти

 

4 
на підста=ві

 

 Джеймс Браун 

ко=пія па =спорта АВ 456372 

м. Ки=їв,вул. Мали =шка буд. 15, кв. 45 

*** 89. Read and translate the treaty. Fill in the treaty with your personal  

   information. 

 

До =говір № ______ 

 

ПРО ВІДКРИТТЯ= ПОТО=ЧНОГО РАХУ=НКУ 

В ІНОЗЕ=МНІЙ ВАЛЮ=ТІ 

 

фізи=чній осо=бі – нерезиде=нту України 

 

м. __________________                   “____ ”   __________ р. 

 

Держа=вний оща=дний банк України
1
 (да=лі - Банк) в осо==бі

2
 

 

______________________________________________________________ 

(поса=да) 

 

______________________________________________________________ 

(прізвище, ім'я=, по-ба=тькові) 

 

яки=й діє
3
 на підста=ві

4
  

_____________________________________________________________ , 

 

з одніє=ї сторони=, і  

______________________________________________________________ 

   (прізвище, ім'я=, по-ба=тькові кліє=нта) 

 

 

______________________________________________________________ 

(адре =са кліє=нта) 

 

 

______________________________________________________________ 

(па=спорт або= докуме=нт, що засвідчує осо=бу кліє=нта). 

 

 

_________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- State savings bank 

- person  

-           to be in action 

- on the ground 
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ON YOUR OWN. SELF- DIRECTED TASKS 

 

 

 

1. Services 

    Find out, where the Post office, Telegraph, Bank and Internet-cafe are located in    

    your district. Visit them. Write down the services that they provide. Discuss the  

    information with your friends/HF. 

 

По=шта/Post Office 

 

2. Sending Letters 

    Go to the Post Office, get the answers and do the tasks. 

a) How much are envelopes to America and within Ukraine? What is price for 

postcards and stamps? 

b) What is the zip-code of your town? What is the right way to write your 

address? 

c) How long does it take a letter to reach America? 

d) Buy an envelope, a postcard, a stamp. 

e) Find a mail-box, send a letter. 

 

3. Sending Parcels 

    If you’d like to send a present to your family,  

a) learn at the Post Office where you can send a parcel 

b) find out 

- how to pack your parcel 

- how to fill in the form 

- how to write the address 

- how much it costs 

c) send a parcel to your family 

d) describe your experience to your friends/HF 

 

4. Post Office Box 

    Open a post office box. 

 

Телефо=н/Telephone 

 

5.  Calling Abroad and Ukraine  

      a) Learn the telephone code of Ukraine and the code of the city where you live. 

      b) Learn how much a 1 minute telephone call to America costs. 

      c) Learn how to call America. 

      d) Call your family in America, tell them the code of Ukraine, your city code,     

            your phone number. 

 

6. Directory Book 

     Read the telephone book. Write out the numbers of the services important for you.  

    These may include 

-  fire department 

-  gas service 

-  militia 

-  ambulance 

-  information office 
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- taxi 

- etc. 

 

7. Calling the Directory 

     Call the city information office –09. Ask for some information. For example: the  

     telephone numbers of a pizzeria, bus/railway station, theater. Share this  

     information with your friends. Use some services  (you can order pizza by phone). 

 

8. Calling each other 

    Agree with your friends that you will call each other, using the phrases you’ve  

    learned from this topic. Practice different patterns, such as invitation, giving a  

    message, making an appointment, wrong number, etc. 

 

9. Telephone card 

-  learn where you can buy a telephone card 

-  buy it 

-  read the instructions written on it 

-  call a friend/HF using this card. 

 

10. Phone Bills 

Learn how you will pay your telephone bills. 

 

Банк/Bank 

 

11. Opening a Banking Account 

       If you want to open a banking account, learn how you can do it. 

a) approach a bank clerk, explain what you’d like to do 

b) read the necessary  forms 

c) fill them in 

d) ask if you filled them in correctly. 

        Share this information with your friends. 

 

12. Exchanging Money 

       If you need to exchange money find the “Exchange” office and 

-  learn the exchange rate for today 

-  exchange money 

-  sign the form if they give you one. 

 

13. Breaking Money 

      If you need to break your money into smaller bills, ask your HF/friends where you  

      can do this, find necessary phrases in the dictionary. 

 

Интерне =т/Internet 

  

14. Internet Cafe 

a) Find an Internet-Cafe. 

b) Learn about its working hours. 

c) Find out how much one hour in the internet costs. 

d) Share this information with your friends. 
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SOME USEFUL TIPS FOR SELF- DIRECTED LEARNING 

 

ЛЕ=КСИКА/VOCABULARY 

 
 
 
1. Signs 

    Read the signs that you’ll see at the Post Office, Telegraph and Bank. Find English  

    equivalents, write them down in the table. Try to memorize them. This will help you  

    to be better oriented at the Post Office, Telegraph and Bank. 

 

Tелефо=н. Телегра=ф По=шта 
  

Прийо=м телегра=м Листівки, ма=рки, конве =рти 

Міжміські розмо=ви 

 

Підпи=ска на газе=ти та журна=ли 

Міжнаро =дні розмо=ви До запита=ння 

Опла=та  по=слуг зв’язку= Прийо=м та ви=дача поси=лок, бандеро=лей, 

листів на замо=влення 

Про=даж  телефо =нних карто=к 

 

Прийо=м комуна=льних платежів 

 

Банк 
 

О=бмін валю=т 

 

Грошові пере=кази 

 

Комуна=льні платежі 

 

Грошові вкла=ди 

 

Креди=ти 

 

Ка=са 

 

Лотере =я 

 

 

2. Letters and Greeting Cards  

a) Remember how to begin a letter/a greeting: 

 addressing people unofficially: 

   Дороги=й Віктор Петро=вич!     

   Дороги=й Віктор! 

  Дороги=й Вітя! 

 

 addressing people officially: 

Шано=вний Віктор Петро=вич! 

Вельмишано=вний Віктор Петро=вич! 
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b) These are some patterns for possible greetings: 

Віта=ю Вас/тебе=  з Нови=м ро=ком!  

 з Різдво=м 

 з Днем Перемо=ги       

 з Велико=днем! 

 

Бажа=ємо Вам/тобі ща=стя, міцно=го здоро=в’я, га=рного на=строю! 

 

c) Here are some ways to finish a letter/greeting: 

Всього= найкра=щого! 

З найкра=щими побажа=ннями! 

До ско=рої зу=стрічі! 

З пова=гою,  ................  (name). 

 

d) Write a letter/a postcard to your friend or colleague using the phrases above. 

 

5. Writing Letters 

     Write letters using the following phrases in Ukrainian. 

-  Thank you for your letter and greetings. 

-  It was a pleasure for me to receive your letter and greetings. 

-  I am sorry to answer your letter a bit late. 

-  Thank you in advance. 

-  I am sorry to bother you. 

 

 

ГРАМА=ТИКА/GRAMMAR 

 
1. Noun. The Dative Case 

    Read the poem. Find nouns of masculine and feminine gender in the Dative case.     

    Memorize the endings of the nouns. If you learn this poem, you’ll know the endings    

    of the Dative case better. 

                                 Я пишу= листи= кому=? 

 

Я пишу= листи= Іва=ну, 

Ма=рку, Ке=ну та Степа=ну, 

Ніні, Інні, Віоле=ті, 

Вчо=ра я писа=в Аре=ті. 

Я пишу= листи= кому=? 

Фре=нку, дру=гу моє=му. 

 

2.  Noun. The Nominative, Dative and Genitive Cases 

     Fill in the table with names in the Nominative, Dative and Genitive cases following     

     the rules. Example:  

Gender Хто? (Nom.) Кому=? (Dat.) Від ко=го?(Gen.) 

F Ніна Ніні від Ніни 

F Та=ня Та=ні від Та=ні 

M Анто=н Анто=ну від Анто=на 

M  Сергій Сергію від Сергія 
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This will help you to learn the questions and endings for these cases better. 

 

3. Question Words and Answers 

     a) Make cards with question words. 

Хто?  

Кому=? 

Від ко=го? 

З ким? 

Що? 

Куди=? 

Звідки? 

 

b) Mix the cards, take them one by one answering the questions. 

     Example: 

Кому=? - Бра=ту 

 

c) Ask some of your friends/HF to practice these questions and answers with you.  

 

d) You can make the task more complicated if you ask full questions and give answers. 

      Example: 

- Від ко=го ви отри=мали лист? 

- Я отри=мав лист від бра=та. 

 

4. Noun. The Instrumental Case for Holidays 

a) Learn the poem to know how to congratulate people on holidays, using names of 

the holidays in the Instrumental case. 

З Днем наро=дження! 

З Різдво=м! 

З Но=вим ро=ком! 

Усіх дру=зів ми віта=єм 

Зі свя=том! 

     

b) There are a great number and variety of greeting cards for sale. A lot of them  

           are already signed for a specific holiday or a certain category of people.  

           Look at them and find the names of holidays in the Instrumental case and  

           the addressee in the Dative case. 

 

5.  Noun. The Dative Case 

      a) Try to restore the rhyme, using the words in the brackets in appropriate cases. 

-  Ти кому= дзвони=ла, Ніна?   

-  Подзвони=ла я.......................... Христи=на 

-  А коли= дзвони=ла...................... Ри=ма 

-  О деся=тій з магази=ну.        Джон 

-  По=тім ще дзвони=ла.................. Петро = 

-  А іще=................... і ................ Том 

 

 b) Define in what case the noun is used after the verbs  дзвони=ти -  подзвони =ти.    

        Remember it and use correctly. 

        

6. Verb. Perfective and Imperfective Aspects 

    Study this list of useful Perfective verbs. Learn their forms for the Past and Future   

    tenses. Use them in your speech. Complete the list with the verbs you find it is    

    important to know. 
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Perfective Aspect Past Tense Future Tense 

прочита=ти прочита=в прочита=ю 

написа=ти написа=в напишу= 

подиви=тися подиви=вся подивлю=ся 

приготува=ти приготува=в приготу=ю 

купи=ти купи=в куплю= 

подзвони=ти подзвони=в подзвоню= 

надісла=ти надісла=в надішлю= 

отри=мати отри=мав отри=маю 

відісла=ти відісла=в відішлю= 

 

 

СПІЛКУВА=ННЯ/COMMUNICATION 

 
Telephone 

 

1. Things to Discuss 

    Discuss in Ukrainian the following questions with your friends or interview your    

    colleagues. 

-  How often do you make telephone calls? 

-  Do you talk for a long time on the telephone? 

-  Do you prefer to discuss things over the telephone or in person? 

-  Who in your family uses the telephone most often? 

-  Can you imagine a life without a telephone? 

-  Which things from below do you think are the most important for you?  

    Without which things can you do easily? Explain your choice. 

   (Telephone, television, computer, VCR, books). 

 

2. Situations 

    Role play the situations. 

a) You call home and tell your parents/ friends about your life in Ukraine. 

b) You want to call your friend 

- to make/ cancel an appointment 

- to postpone a meeting 

             c) You call your friend, but he/she is not at home. You talk to his/ her relative.  

           Leave a message. 

d) You call the office of a firm/organization to start business contact. 

e) You want to postpone a business meeting. 

f)  Your friend asked you to call his HF, say hello to them and tell them that he    

     will be home late. 

 

 3. Phone Numbers 

      You want to fill in a new notebook. Ask your friends about their telephone     

      numbers, write them down in your notebook. 

 

4. Messages 

    Prepare a similar table. Fill it in at work or in the family. 

Хто дзвони=в? Кому=? Що переда=ти? 
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Holidays 

1. American Holidays 

    Tell your HF, friends and colleagues 

-  about the holidays you celebrate in your country 

-  about the Christmas and New Year’s celebrations 

-  about your favorite holidays 

-  about your family holidays 

-  about the celebration of these holidays 

 

2. Ukrainian Holidays 

    Learn the same information from your Ukrainian friends and family. Analyze what is  

    similar and different between holidays and the ways people celebrate them in    

    Ukraine and in America. 

 

3. Congratulations 

    You came to your work place on the eve of a holiday. Congratulate your colleagues. 

    Accept congratulations and respond to them. 

 

 

НАСОЛО =ДЖУЙСЯ!/ENJOY IT! 

 

Ідіо=ми/Idioms 

 
Read the following Ukrainian idioms and tell which of them coincide partly or fully 

with their English equivalents and which are different. 

Idiom Translation 
Your 

interpretation 
Its meaning 

English 

equivalent 

Соро=ка на 

хвості прине=сла 

A magpie brought 

on its tail 

   

Відсу=тність 

нови=н–теж 

хоро=ші нови=ни. 

Absence of news 

is already  good 

news. 

   

 

 

Жа=рти/Jokes 

1.   -  Пе=трика мо=жна? 

      -  Його= нема=є вдо=ма. Що йому= переда=ти? 

      -  Переда=йте йому=, будь ла=ска, 3 гри=вні. Я йому= ви=нен. 

 

2.  -  Алло=! Світла=ну мо=жна до телефо=ну? 

       -  ЇЇ нема=є, вона= ви=йшла ... 

       -  Ви=бачте, пога=но чу=ти, куди= вона= ви=йшла? 

       -  За=між! 

       -  А надо=вго, не зна=єте? 

       -  Ва=жко сказа=ти.       

       -  Будь ласка=, коли= вона= пове=рнеться, попросіть її передзвони=ти Сергію. 

       -  ..... 
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3.      Жінка на телегра=фі подає= запо=внений бланк зі слова=ми: «Віта=ю  

          Ніночку, ону=чку Оле=ночку і ону=ка Пе=трика зі святом!» 

- Вам бу=ло б деше=вше написа=ти «Віта=ю усіх», - пора=дила їй  

          телеграфістка. 

- Іще= чого=! Там же ще й зять є! 

 

 

Вірш/Pоем 

Пишу= тобі рядки= привіту 

Крильми= найпе=рших журавлів, 

Що припада=ють до землі 

Провісниками первоцвіту. 

Надію, ніжністю зігріту 

В пуче=чки зв’я=зую малі. 

Пишу= тобі рядки= привіту 

Крильми= найпе=рших журавлів. 

Стою= оди=н посе=ред світу- 

Розто=плюю мовча=ння лід. 

Моїх неза=йманих полів- 

Лиша=ю незнище=нну міту: 

Пишу= тобі слова= привіту. 

  (М. Бровко=) 

 

 

       Пісня/Song 

 
Я пишу= тобі листа= 

Сього=дні пе=рший день, як я сама=.  

І ви=пав сніг, і вже зима=.  

Сього=дні пе=рший день не по=руч ти,  

І я пишу= тобі листи=.  

Вони= наївні і прості, 

Незви=чні і сумні.  

Вони= так схо=жі на мої пісні. 

                               При=спів: 

Я пишу= тобі листа=.  

Ця мело=дія проста=,  

Я пишу= тобі листа=.  

Ця мело=дія проста.  

Не зна=ю, що з тобо=ю, де ти є,  

Тобі одно= — мені своє=.  

Не зна=ю, чи отри=маєш привіт,  

А він оди=н таки=й на цілий світ.  

В листі нема=є за=йвих слів,  

Лиши=лись почуття=,  

Це все так схо=же на моє= життя=.  

            При=спів. 

              (Співа=є Іри=на Білик) 
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Повір’я/Superstitions 

 
 

They say: 

 If you get a bay leaf in your food – you will receive a message. 

 If you find a spider in your home – you will get some news. 

 If a bird is knocking on your window trying to get in – you will receive a letter. 
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Keys to the Exercises 

 

 

  1. м.               місто  

   с.               село= 

вул.          ву=лиця 

кв.            кварти=ра 

пров.       прову=лок 

пр.           проспе=кт 

буд.         буди=нок 

р-н           райо=н 

обл.         о=бласть 

пл.           пло=ща 

 

  3. 

1 січня 

7 січня 

14 лю=того  

8 бе=резня  

1 квітня 

Квітень  

Квітень 

1 тра=вня  

9 тра=вня  

1 че=рвня  

28 че=рвня  

24 се=рпня   

1 ве=ресня  

Пе=рша неділя жо=втня   

6 гру=дня 

Нови=й Рік  

Різдво= 

День Свято=го Валенти=на 

Міжнаро=дний Жіно=чий День 

День Сміху, День Гу=мору 

Па=сха 

День Ма=тері 

День Пра=ці 

День Перемо=ги 

День За=хисту Діте=й 

День Конститу=ції 

День Незале=жності 

День Знань 

День Учи=теля  

День Української А=рмії 

 

  4. сир, паро=ль, інтерне=т, до=ступ, електро=нна по=шта, повідо=млення, се=рвер, 

           зв’язо=к, з’є=днання, по=шук, сайт, електро=нна адре=са, шука=ти, знайти=, увійти.  

 

  6.   валю=та              комісійні 

гри=вня               до=говір 

до=лар                 зая=ва 

є=вро                    чек 

проце=нти           вклад 

пере=каз              обмінний пу=нкт 

підпис                 готівка 

квита=нція          деклара=ція 

банкома=т           фізи=чна осо=ба 

раху=нок             креди=тна  ка=ртка 
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  7. 

Imperfective Verb Perfective Verb 

писа=ти 

відправля=ти 

надсила=ти 

отри=мувати 

запо=внювати 

вхо=дити 

дарува=ти 

віта=ти 

дзвони=ти 

говори=ти 

чу=ти 

набира=ти 

кли=кати 

кла=сти 

бра=ти 

підключа=тися 

попо=внювати 

міня=ти 

розмінювати 

підпи=сувати 

написа=ти  

відпра=вити  

надісла=ти  

отри=мати  

запо=внити 

увійти= 

подарува=ти  

привіта=ти 

подзвони=ти 

сказа=ти 

почу=ти 

набра=ти 

покли=кати 

покла=сти 

взя=ти 

підключи=тися 

попо=внити 

поміня=ти 

розміня=ти 

підписа=ти 

 

  9. а) по=шта 

б) віта=ння 

в) подару=нок 

г) банк 

ґ) квита=нція 

д) індекс 

е) до=говір 

є) сувенір 

ж) розмо=ва 

з)  зая=ва  

 

 

 * 11. Masculine: ба=тькові, бра=ту, дідусе=ві, племіннику. 

         Feminine:   ма=мі, сестрі, по=друзі Та=ні, бабу=сі, племінниці. 

 

 * 12. 1. Я написа=в лист бра=ту, сестрі, по=друзі, дру=гу, дівчині, Ната=ші,  

    сім’ї, бабу=сі. 

   2. Кен подзвони=в дру=гу, коле=зі, студе=нту, учи=телю, бра=ту,   

         та=тові, дя=дьку. 

   3. Він розповів про це сусіду, си=ну, учи=телю, дире=ктору, перекладачу=,  

         коле=зі, лікарю, журналісту. 

   4. Вона= переда=ла привіт Дже=йсону, дру=гу, по=друзі, сестрі, сусіду,     

    викладачу=. 

   5. Що ти сказа=в дру=гу, водію=, викладачу=, ме=неджеру, офіціа=нту,     

    дире=ктору? 

 

 ** 13. бра=ту, ма=мі, дочці, по=друзі, Сергію, сусіду, дру=гу, си=ну,  Джо=ну, сім’ї. 
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 ** 14. 1. бра=ту, се=страм. 

   2. дру=гу, коле=гам. 

3. дідусе=ві, батька=м. 

4. ма=мі, племінницям. 

5. си=ну,племінникам. 

6. по=друзі, дру=зям. 

7. студе=нткам, Тетя=ні. 

8. Вади=му, Андрію, дру=зям. 

9. дітям, дружи=ні. 

10.по=другам, сусідам. 

 

 ** 18. 1. Скажи= йому=. 

2. Подзвони= їй. 

3. Ти купи=в квитки= їм? 

4. Ти написа=в їм?  

 

 ** 19. 1. їм.  2. йому=.  3. їй.  4. їй  5. нам.  6. вам.  7. тобі.  8. мені. 

 

 ** 20. 1. йому=.  2. мені.  3. їм.  4. вам.  5. їй.  6. мені.  7. тобі.  8. нам. 

 

 * 22. 1.   Лист від бра=та, ба=тька, дру=га, по=други, дідуся=. 

2. Подару=нок від си=на, чоловіка, племінника, жінки, сестри=. 

3. Привіт від Джо=на, Бори=са, Дже=йсона, бабу=сі, дідуся=. 

4. Запро=шення від Віктора, дире=ктора, ме=ра, Ніни, Міли, коле=ги. 

5. Поси=лка від бабу=сі, тітки, Сергія. 

 

 ** 23. 1. Лист від дру=зів, батьків, по=друг. 

2. Подару=нок від коле=г, студе=нтів, племінниць. 

3. Привіт від дру=зів, сусідів, племінників. 

4. Запро=шення від діте=й, ону=ків, у=чнів. 

5. Поси=лка від однокла=сників, дру=зів, доброво=льців. 

 

 ** 24. 1. Ось лист від братів, сесте=р, чоловіків, дружи=н, матерів, синів. 

   2. Ми купу=ємо подару=нки для матерів, синів, дочо=к, сесте=р. 

   3. Скільки тут братів, сесте=р, чоловіків, дружи=н, синів, дочо=к. 

 

 ** 25. 1. Від бра=та і батьків. 

2. Від бабу=сі і дідуся=. 

3. Від учи=теля і студе=нтів. 

4. Від коле=г і школярів. 

5. Від То=ма і Марії. 

6. Від по=други і сусідів. 

7. Від Міли, Олі і Богда=на. 

 

 ** 26. 1. З Аме=рики від сім’ї. 

2. З України від батьків. 

3. З Ло=ндона від по=други. 

4. Із шко=ли від студе=нтів. 

5. Із села= від ро=дичів. 

6. Із Фра=нції від дру=зів. 

7. Із шко=ли від коле=г. 
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 ** 27. 1. Ньо=го, не=ї, ме=не, те=бе, вас, їх. 

2. Та=ні, дру=зів, по=друг, вас, ньо=го. 

3. Ма=ми, дру=га, ба=тька, вас, ме=не. 

4.  Вас, те=бе,  ме=не, ньо=го, них, не=ї. 

5.  Ньо=го, не=ї, них,нас. 

 

*** 28. 1. На ву=лиці Юрія Коцюби=нського. 

2. На пло=щі Миха=йла Ломоно=сова. 

3. На бульва=рі Ле=сі Українки. 

4. Імені Мико=ли Ли=сенка. 

5. Ву=лиця Петра= Чайко=вського. 

 

 ** 29. 1. Віта=ю зі свя=том, з Нови=м ро=ком, з Різдво=м, з Во=сьмим  

    бе=резня, з Вели=коднем, з ювіле=єм, з Днем Ма=тері, з  

    Днем Перемо=ги, з Днем Учи=теля, з Днем Знань, з Днем  

    Незале=жності, з Днем Hаро=дження. 

 

 ** 30. Я бажа=ю/Ми бажа=ємо здоро=в’я, ща=стя, уда=чі, любо=ві, ра=дості, 

   у=спіхів, гро=шей, перемо=г, дося=гнень. 

 

 * 36. 1. написа=в 

2. прочита=ла 

3. зроби=в 

4. надісла=в/надісла=ла 

5. відпра=вив 

 

 * 38. 1. Я вже подзвон=ив/подзвони=ла. 

2. Він вже сказа=в. 

3. Вони= вже зроби=ли. 

4. Вона= вже відпра=вила. 

5. Ми вже повтори=ли. 

6. Він вже написа=в. 

7. Вона= вже приготува=ла. 

 

 * 39. 1. снідати/поснідати 

2. чита=ти/прочита=ти 

3. пи=ти/ви=пити 

4. вчи=ти/ви=вчити 

5. співа=ти/проспіва=ти 

 

 * 40. 1. – Що ви роби=ли вчо=ра уве=чері? 

    – Вчо=ра я вчив уро=ки, по=тім писа=в листи= додо=му. 

    – Ви ви=вчили уро=к до=бре? 

    – Так, я ви=вчив уро=к до=бре. 

    – А ви написа=ли лист? 

    – Ні, я не написа=в, я ду=же втоми=вся. 

 

   2. – Що роби=в Анто=н уве=чері? 

    –  Уве=чері Анто=н диви=вся фільм. Коли= він подиви=вся фільм,   

        він пішо=в додо=му. 

 

   3. –  Що ви роби=ли учо=ра? 

    –  Учо=ра я чита=в кни=гу. 
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    –  Ви прочита=ли кни=гу? 

    –  Ні, я ще не прочита=в її. 

 

 * 41. 1. Учо=ра я ходи=в купува=ти костю=м, але= не купи=в його=. 

2. На=стя вже прочита=ла кни=гу, а журна=л вона= бу=де чита=ти по=тім. 

3. Богда=н до=вго не розумів текст, а по=тім зрозумів. 

4. За=втра я куплю= компа=кт-ди=ски і ми ра=зом послу=хаємо. 

5. Ми до=вго готува=ли обід. 

6. Учи=тель вже поча=в уро=к. 

7. Вони= ча=сто тут обідають. 

 

*** 45. А: отри=мати, запита=ти, обміркува=ти, переписа=ти, поча=ти.   

B: помітити, відкри=ти, закри=ти, ви=вчити, поясни=ти.   

C: зви=кнути, стри=бнути, махну=ти, зни=кнути, уни=кнути. 

 

*** 53.  b) 1. пове==рнеться; 

2. запишіть; 

3. запросіть; 

4. помиля=юсь; 

5. потурбува=в; 

6.  запи=ску. 

 

 * 59. іде=ш, відпра=вити, дале=ко, купи=ти. 

 

 ** 63. 1. Як ча=сто ви хо=дите на по=шту? 

2. Вам подо=бається писа=ти листи=? 

3. Вам подо=бається отри=мувати листи=?? 

4. Як ча=сто ви пи=шете і-ме=йли? Кому=? 

5. Скільки ко=штує  годи=на робо=ти в інтерне=т-кафе=? 

6. Ви отри=мували поси=лки з Аме=рики? 

7. Яки=й код ва=шого міста?  

8. Де знахо=диться найбли=жча пошто=ва скри=нька? 

9. Де знахо=диться по=шта і як туди= діста=тися? 

 

 * 65.  b) 1. По=шта недале=ко від буди=нку. 

     2. Ви тут мо=жете купи=ти конве=рти. 

     3. Я відправля=ю лист в Аме=рику. 

     4. Я ду=же ча=сто пишу= листи=. 

     5. Я інколи дзвоню= по телефо=ну. 

     6. Я хо=чу подзвони=ти дру=гу в Ки=їв. 

 

 * 66. купи=ти, листівки, відпра=вити, отри=мала, дзвони=в, телефо=нну ка=ртку, писа=ти 

   листи=, кому=.   

 

 ** 67.  а) отри=мав, пи=шемо, іду=ть, дзвони=мо, дзвони=ли, зна=єте, піти=.              

 

 ** 68.  b) писа=ти листи=; подзвони=ти по телефо=ну; отри=мати необхідну 

     інформа=цію; замо=вити піцу; купи=ти квито=к. 

 

 

*** 69.  b) Віта=лію, бабу=сі, від ме=не, в Терно=піль, за ти=ждень, з краєви=дами 

    Ки=єва, в магази=ні «Гло=бус». 
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 ** 71.  a) - Алло=! До=брий день! 

     - До=брий день! Слу=хаю вас. 

     - Покли=чте, будь ла=ска, Ната=шу до телефо=ну. 

     - Ви помили=лися. 

     - Ви=бачте. 

  

    b) - Алло=! 

     - Здра=стуйте! А Макси=м вдо=ма ? 

     - Ні, його= нема=є. Що переда=ти? 

     - Переда=йте, що я буду= дзвони=ти за=втра о во=сьмій. 

     - До=бре, я переда=м. 

 

    c) - Фірма «Ю=нікс» слу=хає вас. 

     - Мо=жу я говори=ти  з дире=ктором.? 

     - Ви=бачте, а з ким я розмовля=ю? 

     - З Майклом  Бенсоно=м. Я працю=ю у бізнес-ко=леджі. 

 

*** 72.  b) витрача=є, обгово=рюємо, зня=ти, надає=, дізна=тися, отри=мати. 

 

*** 73.  с) святко=ва, приє=мний, мале=нький, фірмовий. 

 

 * 77. відкри=ти, поміня=ти, о=бміну, розміня=ти, підписа=тися, запо=внити 

 

 * 78. поміня=ти гро=ші, відкри=ти раху=нок, курс о=бміну, розміня=ти, запо=вніть. 

  

 * 79.  c) курс о=бміну, поміня=йте, до=ларів, гро=ші, квита=нція, підписа=тися. 

 

 ** 80. Де найбли=жчий  пункт о=бміну валю=т? 

              Ви мо=жете розміня=ти 50 до=ларів по 10? 

              Поміня=йте 20 до=ларів на гри=вні. 

              Підпишіться внизу= квита=нції. 

              Сього=дні я хо=чу відкри=ти раху=нок. 

              Що тре=ба для цьо=го? 

              Я вважа=ю, що обов'язко=во тре=ба па=спорт. 

 

*** 82.  b) грошови=й пере=каз; Міністе=рстві Закордо=нних справ; по=слугами  

     ба=нку; пото=чний раху=нок; па=спорт; зая=ву; офо=рмити до=говір; мінімум 

     10 до=ларів; про це за день. 

  

   с) сказа=ти, прийти=, зареєструва=ти, почека=ти, відкри=ти, написа=ти, 

    офо=рмити, отри=мати, повідо=мити. 

 

*** 85.  c) з; за; по; на; від; на. 
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ТРА=НСПОРТ/ПО=ДОРОЖ/ГОТЕ=ЛЬ 

PUBLIC TRANSPORT/TRAVELING/HOTEL 

 

    

 
        

         

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I’m going to Kiev next 

week. Could you help 

me buy a ticket? 

If you study this 

chapter you’ll easily 

do it yourself. 

You will be able to: 

 

 

 Locate means of transportation 

 

 Locate a place 

 

 Use different means of publid 

transportation to move around the country 

 

 Buy tickets for different means of 

transportation 

 

 Orient yourself at the railway and bus 

station 

 

 Orient yourself on the train 

 

 Show appropriate documents 

 

 Handle emergencies 

 

 Check-in at the hotel 

 

 Make requests at the hotel 
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Нові слова=/ 

 

Міськи=й тра=нспорт 

* 
Де зупи=нка? 

Яки=й тра=нспорт іде= в центр? 

Цей авто=бус іде= в центр? 

Троле=йбус іде=/їде в парк. 

Ваш квито=к? 

Скільки ко=штує проїзд? 

Коли= бу=де центр? 

Мо=жна? 

** 
Де зупи=нка    авто=буса? 

                          троле=йбуса? 

                          маршру=тки? 

Як ча=сто хо=дять авто=буси? 

Куди= іде=/їде цей авто=бус/троле=йбус? 

Куди= іде=/їде ця маршру=тка?  

Яки=й    авто=бус         

              троле=йбус   іде= в центр?      

Яка=   маршру=тка 

Тут за=йнято/вільно. 

Яка= насту=пна зупи=нка? 

Насту=пна зупи=нка «Центр». 

Обере=жно, две=рі 

відчиня=ються/зачиня=ються. 

Ви бу=дете вихо=дити? 

Ви вихо=дите? 

Так, вихо=джу. 

Зупиніть, будь ла=ска. 

Мо=жна пройти=? 

*** 
Як діста=тися до це=нтру? 

Вам тре=ба сісти на троле=йбус но=мер 1. 

Вам тре=ба пересісти на авто=бус но=мер 

1. 

На цьо=му авто=бусі я доїду до це=нтру? 

Скільки зупи=нок до це=нтру? 

До це=нтру три зупи=нки. 

Не штовха=йтеся! 

Опла=чуйте проїзд. 

Передава=йте за проїзд. 

У ме=не проїзни=й. 

Переда=йте, будь ла=ска. 

Закомпосту=йте квито=к. 

Де мені ви=йти/пересісти? 

Скажіть, будь ла=ска, коли= мені 

вихо=дити. 

Дозво=льте пройти=. 

Не притуля=тися. 

New vocabulary 

 

Public transport 

 

Where is the stop? 

What transport goes to the center? 

Does this bus go to the center? 

The trolleybus is going to the park. 

(Where is) your ticket, please? 

What is the fare? 

When will the center be? 

May I (get by/through)? 

 

Where is the    bus 

                             trolleybus     stop? 

                             route bus  

How often do buses run? 

Where does this bus/trolleybus go? 

Where does this route bus go? 

What   bus 

              trolleybus   goes to the center? 

              route bus   

This seat is taken/vacant. 

What is the next stop? 

The next stop is the center. 

Be careful, the door is opening/closing. 

 

Will you get off? 

Are you getting off? 

Yes, I am getting off. 

Stop, please. 

May I get by/through? 

 

How can I get to the center? 

You need to take trolleybus number 1. 

You need to change to bus number 1. 

 

Will I get to the center by this bus? 

How many stops are there to the center? 

There are three stops to the center. 

Don’t push me! 

Pay the fare. 

Pass your money for the fare. 

I have a month ticket. 

Pass (money/ticket/change), please. 

Punch the ticket. 

Where do I need to get off/transfer? 

Please, tell me when my stop is. 

 

Please, let me get by. 

Don’t lean. 
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Місця= для інвалідів, людей похи=лого 

(літнього)віку та пасажи=рів з дітьми. 

 

* 
авто=бус 

троле=йбус 

трамва=й 

маршру=тка 

таксі 

маши=на 

метро= 

зупи=нка 

квито=к 

** 
фунікуле=р 

ескала=тор 

перехід 

жето=н 

лінія метро= 

ста=нція метро= 

насту=пна ста=нція 

насту=пна зупи=нка 

*** 
проїзд 

проїзни=й 

компо=стер 

штра=ф 

місце 

водій 

контроле=р 

конду=ктор 

машиніст 

диспе=тчер 

переса=дка 

на=прямок 

«годи=на пік» 

«про=бка» (coll.) 

 

* 
зупиня=ти (I,Imp.)/ 

зупи=нити (II,Perf.) 

** 
вихо =дити (II,Imp.)/ви=йти (I,Perf.) 

вхо=дити (II,Imp.)/увійти= (I,Perf.) 

прохо=дити (II,Imp.)/пройти= (I,Perf.) 

*** 
сіда =ти (I,Imp.)/сісти (I,Perf.) 

пересіда=ти (I,Imp.)/пересісти (I,Perf.) 

компостува =ти (I,Imp.)/ 

закомпостува=ти (I,Perf.) 

проїжджа=ти (I,Imp.)/проїхати (I,Perf.) 

потрапля=ти (I,Imp.)/потра=пити 

(II,Perf.) у “про=бку” 

Seats for handicapped, elderly people and 

passengers with children. 

 

 

bus 

trolley-bus 

tram 

route taxi 

taxi 

car 

metro 

stop 

ticket 

 

cable railway, cable car 

escalator 

passage, transition, crossing 

token 

metro line 

metro station 

next station 

next stop 

 

(bus) fare 

bus pass, month ticket 

punch 

fine 

seat 

driver 

controller 

conductor 

engine driver 

dispatcher  

change (of buses) 

direction 

rush hour 

(traffic) jam 

 

 

to stop 

 

 

to get off 

to enter 

to go through 

 

to sit down/to take (transport) 

to change (the lines)/to transfer 

to punch (a ticket) 

 

to pass by (by vehicle) 

to get into a traffic jam 
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По=дорож 

 

Тра=нспорт 

* 
по=їзд 

електри=чка 

авто=бус 

маши=на 

літа=к 

корабе=ль 

** 
маршру=тка 

автосто=п 

велосипе=д 

мотоци=кл 

*** 
вантажівка 

ди=зель 

теплохід 

паропла=в 

ла=йнер 

поро=м 

я=хта 

вітри=льник 

чо=вен 

мото=рний чо=вен 

гу=мовий чо=вен 

надувни=й чо=вен 

катамара=н 

кано=е 

вертоліт 

пла=нер 

дельтапла=н 

раке=та 

космічний корабе=ль 

парашу=т 

са=ни 

скейтбо=рд 

ро=лики 

самока=т 

моторо=лер 

ску=тер/во=дний мотоци=кл 

во=дні ли=жі 

залізни=ця 

кана=тна доро=га 

 

Ста=нції 

* 
вокза=л 

автовокза=л/автоста=нція 

гара=ж 

порт 

аеропо=рт 

Travelling 

 

Transportation 

 

train 

electric (commuter) train  

bus  

car 

plane 

ship 

 

route bus 

hitch-hiking 

bicycle 

motorcycle 

 

truck 

Diesel engine 

motor ship 

steamer, steamboat 

liner 

ferry(boat) 

yacht 

sailing ship, sailer 

boat 

motor boat 

rubber boat 

inflatable boat 

catamaran  

canoe 

helicopter 

glider 

hang glider 

rocket 

space ship 

parachute 

sled, sleigh 

skateboard 

roller-scates, roller-blades 

push-cycle 

(motor) scooter 

water scooter 

water skis 

railway 

rope-way, cable-way 

 

Stations 

 

station 

bus station 

garage 

port 

airport 
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** 
бу=хта 

га=вань 

прича=л 

річни=й порт 

морськи=й порт 

*** 
залізни=чний вокза=л 

депо= 

анга=р 

космодро=м 

космічна ста=нція 

 

На ста=нції 

* 
Де ка=са? 

Да=йте, будь ла=ска, квито=к у Ки=їв на 

двадця=те бе=резня. 

Ува=га! 

** 
Де     черго=вий по вокза=лу? 

          довідко=ве бюро=? 

          ро=зклад поїздів? 

Коли= відправля=ється/прибува=є по=їзд? 

По=їзд запізнюється на одну= годи=ну. 

Звідки нумера=ція ваго=нів? 

Нумера=ція ваго=нів з    голови= по=їзда. 

                                            хвоста= по=їзда. 

Коли= насту=пний по=їзд/авто=бус? 

Бу=дьте обере=жні! 

Бу=дьте ува=жні! 

*** 
Як до=вго по=їзд іде= до Ки=єва? 

 

Час прибуття=/відпра=влення поїздів. 

На яку= ко=лію прибува=є по=їзд? 

На яку= платфо=рму прибува=є по=їзд? 

По=їзд прибува=є на пе=ршу ко=лію/на 

пе=ршу платфо=рму. 

З яко=ї ко=лії відправля=ється по=їзд? 

З яко=ї платфо=рми відправля=ється 

по=їзд? 

По=їзд відправля=ється з пе=ршої 

ко=лії/платфо=рми. 

Я запізни=вся (m)/запізни=лася (f) на 

по=їзд/авто=бус. 

Я мо=жу зда=ти квито=к? 

Де я мо=жу   зда=ти          квито=к? 

                        поміня=ти 

* 
вокза=л 

ка=са 

каси=р 

 

bay, bight 

harbor 

wharf 

river port 

sea port 

 

railway station 

depot 

hangar 

cosmodrome, space centre 

space station 

 

At the station 

 

Where is the ticket office? 

Give me a ticket to Kiev for the 20
th

 of 

March, please. 

Attention! 

 

Where is the      station manager? 

                               information booth? 

                               schedule board? 

When does the train depart/arrive? 

The train is one hour behind schedule. 

How are the cars numbered? 

The cars are numbered     from the front. 

                                             from the back/rear. 

When is the next train/bus? 

Be careful! 

Be attentive! 

 

How long does it take the train to get to 

Kiev? 

Arrival/departure time of train. 

Which track does the train arrive on? 

Which platform does the train arrive at? 

The train arrives at track/platform one. 

 

Which track does the train depart from? 

Which platform does the train depart 

from? 

The train departs from track/platform one. 

 

I missed my train/bus. 

 

Can I return the ticket? 

Where can I   return   the ticket? 

                           change  

 

train station 

ticket-office 

cashier 
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квито=к 

пасажи=р 

бага=ж 

платфо=рма 

ко=лія 

по=їзд 

** 
валіза 

ка=мера схо=ву 

за=ла очікування 

довідко=ве бюро= (до=відка – coll.) 

оголо=шення 

ро=зклад 

ви=хід до поїздів/у місто 

носій 

*** 
прибуття= 

відпра=влення 

по па=рних чи=слах 

по непа=рних чи=слах 

зворо=тний квито=к 

квито=к в оди=н бік 

квито=к туди= і наза=д 

 

У по=їзді 

* 
Ваш квито=к? 

Яке= це купе=? 

Яке= це місце=? 

Відчиніть туале=т, будь ла=ска. 

Коли= ми бу=демо у Ки=єві? 

** 
Покажіть, будь ла=ска, де моє=   місце. 

                                                             купе=. 

Коли= по=їзд прибува=є у Ки=їв? 

Скільки ча=су стоя=нка? 

*** 
Розбудіть мене=, будь ла=ска, о 8 годи=ні. 

У ме=не в купе= п'я=ний чоловік. 

Будь ла=ска, поміня=йте купе=. 

У ме=не вкра=ли    па=спорт. 

                                 квито=к. 

                                 гамане=ць. 

Я загуби=в (m)/загуби=ла (f) па=спорт. 

 

* 
ваго=н 

купе= 

місце 

поли=ця 

по=стіль (f) 

та=мбур 

провідни=к 

ticket 

passenger 

luggage 

platform 

track 

train 

 

suitcase 

luggage room 

waiting area 

information booth 

announcement 

schedule, timetable 

exit to trains/city 

porter 

 

arrival 

departure 

on even dates 

on odd dates 

return ticket 

one way ticket 

round trip ticket 

 

In the train 

 
Your ticket? (May I see your ticket?) 

What compartment is this? 

What seat (berth) is this? 

Open the bathroom, please. 

When will we be in Kiev? 

 

Please, show me my   seat. 

                                         compartment. 

When does the train arrive in Kiev? 

How long is the stop? 

 

Please wake me up at 8 o’clock. 

There is a drunk man in my compartment. 

Please, change the compartment. 

Somebody stole my   passport. 

                                         ticket. 

                                         wallet. 

I lost my passport. 

 

 

car 

compartment 

seat 

berth 

bedding 

car platform 

conductor 
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пасажи=р 

** 
по=тяг 

локомоти=в 

машиніст 

*** 
пасажи=рський  

швидки=й 

експре=с                    по=їзд 

фірмовий 

приміськи=й 

 

зага=льний 

плацка=ртний 

купе=йний                 ваго=н 

спа=льний (СВ) 

ваго=н люкс 

ваго=н-рестора=н 

 

ве=рхнє 

ни=жнє         місце 

бокове= 

місце для сидіння 

 

ми=тниця 

ми=тник 

ми=тний контро=ль 

па=спортний контро=ль 

віза 

перевірка 

 

** 
піти= (I, Perf.) 

поїхати (I, Perf.) 

прийти= (I, Perf.) 

приїхати (I, Perf.) 

*** 
могти= (I, Imp.)/змогти= (I, Perf.) 

прибува =ти (I, Imp.)/прибу=ти (I, Perf.) 

відправля=тися (I, Imp.)/ 

відпра=витися (II, Perf.) 

запізнюватися  (I, Imp.)/запізни=тися 

(II, Perf.) 

пока=зувати (I, Imp.)/показа=ти (I, 

Perf.) 

здава=ти (I, Imp.)/зда=ти (I, Perf.) 

міня =ти (I, Imp.)/поміня=ти (I, Perf.) 

губи=ти (II, Imp.)/загуби=ти (II, Perf.) 

кра =сти (I, Imp.)/вкра=сти (I, Perf.) 

летіти (II, Imp.)/полетіти (II, Perf) 

пливти= (I, Imp.)/попливти= (I, Perf.) 

проводжа=ти (I, Imp.)/ 

прове=сти (I, Perf.) 

passenger 

 

engine 

locomotive 

engine driver 

 

passenger 

fast 

express             train 

company 

local 

 

4
th

 class/public 

3
rd

 class 

2
nd

 class                             car 

1
st

 class/ sleeping 

luxury 

dining- 

 

upper 

lower        seat/berth 

side 

sitting  

 

custom house 

customs official 

customs supervision 

passport checkup 

visa 

check 

 

 

to go, to leave (on foot) 

to go, to leave (by vehicle) 

to come/to arrive (on foot) 

to come/to arrive (by vehicle) 

 

can/be able to 

to arrive 

to depart 

 

to be late/behind schedule 

 

to show 

 

to return (a ticket) 

to change 

to lose 

to steal 

to go by plane (to fly) 

to go by river/sea (to sail) 

to see off 
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зустріча=ти (I, Imp.)/зустріти (I,Perf.) 

 

У готе=лі 

* 
Мені тре=ба но=мер. 

Скільки ко=штує но=мер (на добу=)? 

 

Мо=жна подиви=тися но=мер? 

Плати=ти за=раз чи по=тім? 

Мені тре=ба ... 

Запо=вніть бланк, будь ла=ска. 

** 
Я хо=чу зня=ти но=мер. 

Я хо=чу замо=вити/забронюва=ти но=мер. 

У вас є но=мер деше=вше/кра=ще? 

Віднесіть, будь ла=ска, мої ре=чі ... 

Ви=кличте, будь ла=ска, таксі. 

*** 
Мені тре=ба одномісний но=мер. 

Вільних номерів нема=є. 

Цей но=мер мені (не) підхо=дить. 

Опла=та впере=д чи при від'їзді? 

Сніда=нок вхо=дить у ва=ртість но=мера? 

Кімна=та не при=брана. 

У яко=му но=мері живе= Ме=нді Лінн? 

Я забу=в (m)/забу=ла (f) ключ у но=мері. 

У ме=не не працю=є   кран. 

                                      душ. 

У ме=не нема=є туале=тного папе=ру. 

 

* 
кімна=та/но=мер 

бланк 

** 
замо=влення/броня= 

реєстра=ція 

зніма=ти (I, Imp.)/зня=ти (I, Perf.) 

бронюва=ти (I, Imp.)/забронюва=ти (I, 

Perf.) 

*** 
одномісний 

двомісний               но=мер 

суміжний 

но=мер «Люкс» 

но=мер з ва=нною 

но=мер на добу= 

 

опла=та 

адміністра=тор 

портьє= 

швейца=р 

черго=ва 

покоївка 

to meet 

 

At the Hotel 

 

I need a room. 

How much does the room (for 24 hours) 

cost? 

May I see the room? 

Should I pay now or later? 

I need … 

Fill in the form, please. 

 

I want to take a room. 

I want to make a reservation. 

Do you have a cheaper/better room? 

Please take my stuff to … 

Call a taxi, please. 

 

I need a single room. 

There are no vacant rooms. 

This room (doesn’t) suits (suit) me. 

Should I pay in advance or when leaving? 

Is breakfast included? 

The room is dirty. 

What room is Mandy Lynn staying at? 

I left my key in the room. 

My faucet      doesn’t work. 

My shower   

I don’t have toilet paper (in my room). 

 

 

hotel room 

form 

 

reservation 

registration 

to rent, to take 

to reserve, to book 

 

 

single  

double                            room 

communicating  

luxury suite 

room with a bath 

room for 24 hours 

 

payment 

clerk 

desk clerk 

doorman 

person on duty 

chambermaid 
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ска=ржитися (II, Imp.)/поска=ржитися 

(II, Perf.) 

 

Відпу=стка 

* 
тури=ст 

тури=зм 

тураге=нція 

рекла=ма 

тур 

круїз 

пляж 

пісо=к 

пля=жна парасо=лька 

шезло=нг 

** 
покрива=ло 

аквала=нг 

альпінізм 

похід 

та=бір 

рюкза=к 

наме=т 

бага=ття 

кома=р 

сте=жка 

ліхта=рик 

*** 
вільний час 

по=дорож 

путівка 

туристи=чна аге=нція 

туристи=чний похід 

спа=льний мішо=к 

рятува=льний круг 

надувни=й матра=ц 

підво=дне пла=вання 

напрока=т 

вра=ження 

 
* 
ходи=ти в кіно=/в теа=тр 

ходи=ти в похід 

їздити на мо=ре 

їздити ве=рхи 

** 
ката=тися (I, Imp.)/поката=тися (I, 

Perf.) 

загоря=ти (I, Imp.)/загоріти (II, Perf.) 

купа=тися (I, Imp.)/скупа=тися (I, Perf.) 

*** 
згоря =ти (I, Imp.)/згоріти (II, Perf.) 

пірна =ти (I, Imp.)/пірну=ти (I, Perf.) 

to complain 

 

 

Vacation 

 
tourist 

tourism 

travel agency 

advertisement 

tour, trip 

cruise 

beach 

sand 
beach umbrella 

chaise longue 

 

coverlet, spreading 

aqualung, scuba 

mountain climbing 

hike 

camp 

back pack 

tent 

camp-fire 

mosquito 

path 

flashlight 

 

free time 

journey/trip 

ticket for a group tour 

travel agency 

hike 

sleeping bag 

ring-buoy 

air-bed 

scuba diving 

for/on hire 

impression 

 

 

to go to the cinema/theater 

to go on a hike  

to go to the seaside 

to ride a horse 

 

to ride, to go for a ride 

 

to sunbathe/to get tanned 

to bathe 

 

to get sunburnt 

to dive 
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пірна=ти з аквала=нгом 

стриба=ти (I, Imp.)/стрибну=ти (I, Perf.) 

стриба=ти з парашу=том 

займа=тися   альпінізмом 

                        вітри=льним спо=ртом 

                        підво=дним пла=ванням 

бра=ти (I, Imp.)/взя =ти (I, Perf.)  

напрока=т 

 

*** Зна=ки 

Фотографува=ти заборо=нено. 

Фо=то і відеозйо=мка заборо=нена. 

Зупи=нка заборо=нена. 

Сторо=ннім вхід заборо=нено. 

Запасни=й/аварі=йний ви=хід. 

 

По=див і недовіра 

* 
Що?! 

Як?! 

Не мо=же бу=ти! 

Я серйо=зно! 

** 
Невже=? 

Жарту=єте? 

Це неможли=во. 

*** 
Неймовірно! 

Не мо=жу повірити в це. 

 

Ка=рта/Ма=па 

* 
світ 

плане=та 

Земля= 

контине=нт 

Євро=па 

А=зія 

Євра=зія 

А=фрика 

Австра=лія 

Півде=нна Аме=рика 

Північна Аме=рика 

А=рктика 

Анта=рктика 

країна 

регіо=н 

штат 

о=бласть 

місто 

столи=ця 

райо=н 

село= 

to go scuba-diving 

to jump 

to go parachute jumping  

to go mountain climbing 

to go sailing 

to go scuba-diving 

to hire 

 

 

Signs 

No taking pictures. 

No pictures or video filming.  

No stop. 

Only for personnel. 

Emergency Exit. 

 

Surprise and Disbelief 

 

What?! 

What?! 

It can’t be so! 

No kidding. (I am serious!) 

 

Really? 

Are you kidding? 

It’s impossible. 

 

It is incredible! 

I can’t believe it. 

 

Map 

 

world 

planet 

the Earth 

continent 

Europe 

Asia 

Eurasia 

Africa 

Australia 

South America 

North America 

Arctic 

Antarctica 

сountry 

region 

state 

region/oblast 

town/city 

capital 

district 

village 
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се=лище 

** 
респу=бліка 

автоно=мна респу=бліка 

держа=ва 

кордо=н 

о=стрів 

піво=стрів 

мис 

океа=н 

мо=ре 

зато=ка 

прото=ка 

о=зеро 

ріка= 

струмо=к 

гора= (sg) - го=ри (pl)  

ске=ля 

пік 

*** 
гала=ктика 

зірка 

сузір’я 

Чума=цький Шлях 

супу=тник 

со=нячна систе=ма 

village/community/settlement 

 

republic 

autonomic republic 

State, commonwealth 

border 

island 

peninsula 

cape 

ocean 

sea 

bay 

strait, channel 

lake 

river 

stream 

mountain(s) 

rock 

peak 

 

Galaxy 

star 

constellation 

Milky Way 

satellite 

solar system 

 

 

     Though there are various means of transportation in Ukraine, for long-

distance traveling Ukrainians still give preference to trains and buses.     

     With trains traveling long distances, there are 5 types of cars, 

depending on their cost and conveniences in them: Luxury car (ваго=н 

люкс), Sleeping car (спа=льний ваго =н – СВ) (1
st

 class), second-class car 

(купе =йний ваго =н), third-class car (плацка =ртний ваго =н) and public car 

(зага=льний ваго =н) (fourth class). 

     Peace Corps Volunteers in Ukraine are advised to use second-class 

cars, which are quite decent and of reasonable price. It is also worth 

mentioning that you are expected to pay for the bedding on the train (It 

will cost between 7-10 UAH). Otherwise, you can use your sleeping bag 

to save some money. 
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Спро=буйте свої си=ли!/Just try it! 

 

Лекси=чні впра=ви /Vocabulary exercises 

 

 

1. Solve the crossword puzzle “Transport”. 

      

  

  

 

 

 

 

 

 

2. Connect parts of the words together. 

a) token, ticket, seat, fare, stop, fine, subway, route bus, cable car, driver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
   

2 
       

           

           

       
3 

   

4
т р 

5
а=

 
н с п о р т   

           

           

      
6 

      

      
 

    

           

           

           

           

1 2 

3 4 

5 6 

же- 

  про- 

   во- 

 -їзд   зупин- 

 

   -дій 

   міс- 

-це 

-тон 

    -ка    кви- 

 -ток 

 

мет- 

 
-рутка 

 
    фуні- 

 
штр- 

 
-ро 

 
   -кулер  

 
-аф 

 
марш- 
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b) crossing, month ticket, conductor, controller, punch, engine driver,      

dispatcher, change (of buses), direction, escalator.    

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

3. Distribute the means of transportation according to types of stations. 

 

Залізни=чний 

вокза=л 

Автовокза=л Аеропо=рт Порт Гара=ж 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

По=їзд, чо=вен, раке=та, літа=к, маши=на, ди=зель, вантажівка, паропла=в, авто=бус, 

велосипе=д, теплохід, дельтапла=н, електри=чка, мотоци=кл, маршру=тка, пла=нер, 

моторо=лер, я=хта, корабе=ль, вертоліт. 

 

 

 

 

 

 

 

пе-  
 

кон-    
 

про-    
 

на-    
 

-ре-    
 

-лер 

 

-ка             
 

-мок           
 

конт-    
 

-ре-    
 

ес-      
 

-тор             

 

-їз-    
 

-хід       
 

-сад-    
 

-пет-    
 

-ро-    
 

-пос-    

 

ком-    
 

-ніст                
 

-дук-    
 

-тер             
 

-чер          
 

-ний                

 

ма-    
 

-пря-     
 

-ши-    
 

дис-     
 

-тор 
 

-ла-        

 

пе-    
 

-ка-    



Topic 7. Public Transport. Travelling. Hotel 

US Peace Corps Ukraine: Language Manual in Ukrainian 228 

 

4. Solve the crossword puzzle. 

 

Across: 

1. information booth 

6. ticket office 

7. train 

8. schedule 

9. ticket 

13. passenger 

15. arrival 

16. platform 

17. station manager 

20. waiting area 

 

Down: 

2. train station 

3. departure 

4. luggage 

5. announcement 

10. luggage room 

11. numeration 

12. cashier 

14. track 

18. suitcase 

19. porter 

 

 

      2     3   4   5     
   1                   
                      
     6          7       
                      
                      
 8              10      11 
     12    9             
                      
 13                     
                  14    
                      
   15         16          
      18                
17             19         
                      
                      
                      
     20                 
                      

 

 

 

5. Unscramble the words and phrases. 

 

в/г/а/о/н –                   

п/е/к/у – 

ц/е/і/м/с – 

я/ц/и/л/о/п – 

ь/л/і/т/с/о/п – 

р/у/б/т/м/а – 

и/к/н/д/в/і/р/о/п – 

п/а/ж/и/с/р/а – 

і/з/в/а – 

м/и/ц/я/т/и/н – 

 

їзд/по/кий/швид – 

вий/фір/мо/їзд/по – 

при/по/місь/їзд/кий – 

гон/ва/плац/ний/карт – 

ку/ний/пей/гон/ва – 

ний/ва/спаль/гон – 

рес/ран/ва/то/гон – 

це/міс/нє/верх – 

нє/міс/ниж/нє – 

ний/порт/пас/роль/конт – 
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6. Find the words in the grid across and down: vacation, tourist, travel agency, cruise, 

     tour, beach, sand, umbrella, path, coverlet, scuba, hike, camp, mountain climbing,     

     back pack, tent, camp fire, mosquito, flashlight, journey.  

 

п п о к р и в а л о р о т 

о н а м е т і л і п а ю л 

д п і с о к д ь х м к н д 

о п о х і д п п т а в п б 

р ю к з а к у і а д а а б 

о к т к у с с н р т л р а 

ж р у е ц т т і и а а а г 

п у р н й е к з к б н с а 

л ї и р ф ж а м у і г о т 

я з с і в к о м а р є л т 

ж ч т у р а г е н ц і я я 

 

7. Translate into Ukrainian. 

a)  

to stop – 

to get off – 

to enter – 

to go through –  

to sit down, to take (transport) – 

to transfer – 

to punch – 

to go, to leave, to depart – 

to come, to arrive – 

to be able to – 

b) 

to be late – 

to show – 

to return a ticket – 

to change a ticket – 

to lose – 

to steal – 

to go by river – 

to go by plane 

to see off – 

to meet – 

c) 

to rent, to take – 

to reserve, to book – 

to complain – 

to go to the seaside – 

to go on a hike – 

to ride a horse – 

to go for a ride – 

to sunbathe – 

to bathe – 

to go scuba diving –  

to go parachute jumping – 
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to go mountain climbing – 

to go sailing –  

to hire – 

 

8. Using the map of the world and your knowledge of geography, continue the chain in 

which each next word starts with the last letter of the previous word. 

 

Євро=па  –  Аме=рика  –  Алжи=р  –  Рим  –  Мадри=д  –  Д...... 

 

 

9. Odd one out. 

    Model:  Кана=да, Україна, Ки=їв, Іспа=нія, США (All the rest are names of     

                                                                                                                                   countries). 

а)  Авто=бус, трамва=й, маршру=тка, метро=, зупи=нка. 

б)  Квито=к, водій, конду=ктор, контроле=р, диспе=тчер. 

в)  Літа=к, корабе=ль, вертоліт, дельтапла=н, раке=та. 

г)  Корабе=ль, чо=вен, по=їзд, я=хта, катамара=н. 

ґ)  Вокза=л, порт, аеропо=рт, каси=р, автоста=нція. 

д)  Ка=са, платфо=рма, за=лі очікування, ро=зклад, па=спорт. 

е)  Ко=лія, купе=, поли=ця, по=стіль, та=мбур. 

є)  Адміністра=тор, портьє=, пасажи=р, швейца=р, покоївка. 

ж) Вхо =дити, губи=ти, поїхати, парашу=т, ката=тися.   

з)  Рюкза=к, відпу=стка, наме=т, спа=льний мішо=к, ліхта=рик. 

и) Аме=рика, А=фрика, Україна, Австра=лія, Євра=зія. 

і)  Пасажи=рський, швидки=й, фірмовий, приміськи=й, ве=рхнє. 

ї)  Ни=жнє, зага=льний, плацка=ртний, купе=йний, спа=льний. 

й) Одномісний, ми=тний, двомісний, суміжний, люкс.  

к) Парашу=т, ка=рта, бага=ж, тури=ст, респу=бліка. 

 

10. Make your own list of cognates from the chapter. 

       Model:  Тра =нспорт, таксі, мотоци=кл, аеропо=рт, платфо=рма, ..... 
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* How to Say “To Go by Vehicle”. 

Noun. The Locative Case. The Instrumental Case 
 

 

 -  Ти бу=деш їхати на авто=бусі? 

 -  Так, я бу=ду їхати на авто=бусі. 

 

 -  Ти бу=деш їхати авто=бусом? 

 -  Так, я бу=ду їхати авто=бусом. 

- Will you go on a bus? 
- Yes, I will go on a bus. 
 
- Will you go by bus? 
- Yes, I will go by bus. 

 
To say that you get somewhere by vehicle use one of the patterns:                         

1.   Preposition  на  + LocativeCase. 

2.   Instrumental Case without a preposition. 

 

There is no difference in meaning. However, the Instrumental Case is generally used 

only for public transportation, while the Locative Case can be used for any means of 

transportation. In the Ukrainian language some words of foreign origin are not 

declined.  

Memorize! 

Nom. Loc. 

метро= 

таксі 

купе= 

шосе= 

у метро= 

у таксі 

у купе= 

на шосе= 

 

 * 11. Complete the sentences. 

a) Use the nouns in the Locative Case.  

Я їду на робо=ту (на чо=му?)  на  (авто=бус, троле=йбус, маршру=тка, 

трамва=й, маши=на, таксі, метро=, електри=чка). 

 

b) Use the nouns in the Instrumental Case. 

Я їду додо=му (чим?)  (авто=бус, троле=йбус, маршру=тка, трамва=й, 

маши=на, електри=чка). 

 

 ** 12. Read and translate the text. Find the verbs of motion with the nouns, which         

mean the kind of transportation. Define the cases of the nouns. 

Я любл=ю подорожува=ти по=їздом і літако=м. В село= до бабу=сі я зазвича=й 

їжджу на електри=чці. Але= мину=лого ра=зу я їздила на авто=бусі. В авто=бусі я 

сиділа біля вікна= і диви=лася на доро=гу. Ось їде вантажівка. Вона= їде ду=же 
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шви=дко. Ось їде чоловік на мотоци=клі. А ось їдуть два хло=пчики на 

велосипе=ді. Можли=во, насту=пного ра=зу я те=ж поїду на велосипе=ді.  

 

*** 13. Read the text, find the nouns denoting transport and define their cases.  

Я і мої дру=зі лю=бимо подорожува=ти. Яки=м тра=нспортом? На чо=му? 

За=раз є вели=кий ви=бір. Той, хто хо=че зеконо=мити час, подорожу=є літако=м. На 

літаку= мо=жна шви=дко діста=тися в бу=дь-яке місце. На по=їзді їхати те=ж до=бре. 

Мо=жна сидіти, лежа=ти, ходи=ти. По=їздом їхати зручніше і деше=вше, ніж  

літако=м. Є ще маши=на. Ми ча=сто їздимо на маши=ні на пікнік, у ліс, на да=чу. 

Маши=ною їхати до=бре, якщо= це не зана=дто дале=ко. Для тих, хто лю=бить мо=ре, 

є кораблі, я=хти, катера=. Коли= пливе=ш на вели=кому кораблі, здає=ться, що 

живе=ш у місті. Там є все: рестора=ни, магази=ни, басе=йни і таке= інше. Пливти= на 

кораблі  –  саме= задово=лення, якщо= ви не стражда=єте морсько=ю хворо=бою. 

Ще я люблю= пла=вати на я=хті – це ду=же романти=чно. 

 

 

* Let’s Review the Locative Case 
 

Gender 
Noun 

Nom. sg 

end 

ing 

Noun 

Loc. sg 

end 

ing 

Noun 

Loc. pl 

end 

ing 

m 

по=їзд  

корабе=ль 

музе=й 

санато=рій 

cons 

- ь 

- й 

- ій 

(на) по=їзді 

(на) кораблі 

(в) музе=ї 

(в) санато=рії 

- і 

- і 

- ї 

- ії 

(на) поїзда=х   

(на) корабля=х  

(в) музе=ях  

(в) санато=ріях  

- ах 

- ях 

- ях 

- ях 

f 

маши=на                                

ку=хня 

ста=нція                       

- а 

- я 

- ія 

(на) маши=ні 

(на) ку=хні 

(на) ста=нції 

- і 

- і 

- ії 

(на) маши=нах 

(на) ку=хнях 

(на) ста=нціях 

- ах 

- ях 

- іях 

n 
вікно= 

мо=ре 

- о 

- е 

(на) вікні 

(на) мо=рі 

- і 

- і 

(на) вікнах 

(на) моря=х          

- ах 

- ях 

     

  

 * 14. Read and translate the text of the telegram. Correct the mistakes in the       

underlined words. 

                Т Е Л Е Г Р А= М А 

За=раз ми відпочива=ємо в санато=рій в Оде=сі. Ми були= в музе=й, 

на пля=жі, в па=рку, в рестора=ну, в теа=тру. Чека=ємо на вас 23 

се=рпня о 18:00 на пло=ща біля ста=нції. 

  

 ** 15. Insert appropriate endings. Read and translate. 

1. Я люблю= відпочива=ти на мор... . 

2. До=бре лежа=ти влітку на пля=ж...  або= пла=вати в те=плій вод...  . 

3. Уве=чері мо=жна вече=ряти в рестора=н... або= в каф...  . 

4. У  міст...  ціка=ва архітекту=ра. 

5. Зазвича=й на пло=щ... біля фонта=ну бага=то люде=й. 

6. У буди=нк... знахо=диться туристи=чна фірма. 

7. В Трускавці бага=то санато=ріїв. В  санато=р... були= мої дру=зі. 

8. Коли= ми їхали на по=їзд... , було= жа=рко і ми купува=ли во=ду на ста=нц... . 

9. У вели=ких аеропо=рт...  завжди= ду=же бага=то люде=й.  

 

 

 



Topic 7. Public Transport. Travelling. Hotel 

US Peace Corps Ukraine: Language Manual in Ukrainian 234 

Memorize!  Some Nouns in the Locative Case have the ending  -у, 

which is Almost Always  Stressed. 

 

Nom. Loc. 

Крим 

порт 

сад 

парк 

літа=к 

буди=нок 

міст 

у Криму = 

у порту = 

у саду= 

у па=рку 

у/на літаку = 

у буди=нку 

на мосту = 

 

 ** 16. Read and translate the questions, pay attention to the “exceptional” nouns in 

the Locative Case. Write them down on the right. 

1. Мико=ла працю=є в порту= чи на заво=ді?   

2. Де теб=е= зустріти: в порту= чи в готе=лі? 

3. Діти гуля=ють в саду= чи в па=рку? 

4. Вони= жи=ли в буди=нку  чи= в  кварти=рі? 

5. Він подорожу=є на літаку= чи на кораблі? 

6. Ми зустрінемося  на мосту= чи у па=рку? 

7. Ти відпочива=в у Криму= чи в Карпа=тах? 

 

 ** 17. Answer the questions as in the model. 

   Model: - Де бу=де гуля=ти ма=ти з дити=ною? (сад чи парк) 

- Вона= б=у=де гуля=ти в саду= чи в па=рку. 

1. Де мо=жна купи=ти  сувенір? (аеропо=рт чи готе=ль) 

2. Де вони=  відпочива=ли? (Крим чи Єги=пет) 

3. Де Мико=ла ло=вить ри=бу? (міст чи бе=рег)         

4. Де за=раз корабе=ль? (порт чи мо=ре) 

5. Де росту=ть  га=рні квіти? (ліс чи по=ле) 

6. Де вона= знайшла= кра=ба? (міст чи вода=)  

 

*** 18. Read and translate the sentences. Pay attention to the Locative Case endings.  

 People like to travel. At the airports and stations there are always a lot of 

people. All you need is to buy a ticket in the booking office and travel by the 

transportation you like.  

      In different places you can see many interesting things. In the cities you 

can see old and modern architecture. In the museums there is also a lot to see.  

 You can buy souvenirs at the store or kiosk, at the port or hotel or just on 

the street. People like to bring souvenirs back if they have been in an 

interesting place. 
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** How to Explain Where the Object Is Located : “In” or “On”. 

Prepositions   в/у (at/ in)  and  на (on) with  the Locative Case 

 

Nouns in the Locative Сase with prepositions  у (в)/на  answer the question  де? 

(where?). 
 

Memorize Some More Examples of 

how to Distinguish between the Usage of  у(в)/на. 

 

в (у) на 

with the names of continents 

в А=фриці 

в Аме=риці 

в Австра=лії  

with the cardinal points of the compass 

 на півдні 

 на півночі 

 на схо=ді 

 на за=ході   

with the names of countries 

в Україні 

у По=льщі 

with the names of islands, rivers, lakes 

 на Ку=бі 

 на Дніпрі 

 на Байка=лі 

with the names of mountains (pl) 
у Карпа=тах 

у Гімала=ях 

в А=льпах 

with the names of mountains (sg) 
на Ура=лі 

на Ельбру =сі 

на Кавка=зі 

 

** 19. Complete the sentences, choosing the proper prepositions. 

1. Дже=ральд Да=ррел, відо=мий зоо=лог, був в експеди=ціях 

на багатьо=х  контине=нтах: ... (=А=зія, А=фрика,  

Аме=рика, Євро=па).  

2.  Мої дру=зі були= в багатьо=х країнах А=фрики:  ... 

(Єги=пет, Сенега=л, Суда=н, Мозамбік, Анго=ла). 

3. Кріс лю=бить відпочива=ти на острова=х: ... (Кріт,                                         

Мадагаска=р, Кіпр, Ма=льта). 

4. Тури=сти лю=блять відпочива=ти на річка=х: ... (Дніпро=, Буг, 

Десна=, Су=ла,  Доне=ць, Дністер).                              

 

 

** Being/Coming to Countries With Names That End in -ія. 

Noun. The Locative Case 

 

В цьо =му ро=ці я відпочива=ла в Іспа=нії. This year I had rest in Spain. 
 

If you travel abroad you will use names of  countries, many of which in Ukrainian  

end in -ія.  

 

Noun 

Nom. 

sg 

ending 
Noun 

Acc. sg 
ending 

Noun 

Loc. sg 
ending 

Noun 

Gen. sg 
ending 

Іта=лія - ія 
(в) 

Іта=лію 
- ію 

(в) 
Іта=лії 

- ії 
(з) 

Іта=лії 
- ії 
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 ** 20.  Answer the questions, using the words in the brackets in the Locative Case.            

Write down the answers. 

1. Де живе= ваш друг? (Да=нія) 

2. Де живе= його= сім’я=? (Каліфо=рнія) 

3. Де вона= була= влітку? (Шве=ція) 

4. Де живе= сім’я= Ме=ггі? (Болга=рія) 

5. Де ви відпочива=ли влітку? (Іта=лія) 

6. Бухаре=ст знахо=диться в Чехії? (Руму=нія) 

7. Сестра= Окса=ни навча=ється в Іспа=нії? (А=нглія)  

8. Відень знахо=диться в (А=встрія)? 

9. Жене=ва знахо=диться в (Швейца=рія)? 

10. Твій друг хо=че працюва=ти в (Іспа=нія)? 

 

 ** 21. Make up sentences. Write down the answers in two columns. 

   Words to use:   Іспа=нія, Бе=льгія, Шве=ція, Есто=нія, Хорва=тія,          

      Голла=ндія, Фінля=ндія, Се=рбія, Ірла=ндія, Брази=лія,  

      Росія, Че=хія, Гре=ція, Шотла=ндія, Гру=зія, Іта=лія. 

 

 Acc.                 Gen. 

Model: -  Куди= ви їдете ?     

-  Я їду в Іта=лію.  

-  Звідки ви приїхали? 

-  Я приїхав з Бе=льгії. 

 Я їду в ... 

 

 

 

 

 

 

 

Я приїхав (ла) з ... 

 

 

 

 

*** How to Say “To Be Somewhere/ To Visit”. 

Verbs бу=ти/бува=ти    

 

    Я люблю= бува=ти у них.            I like to visit them. 
           Я  бува=в у різних країнах.      I used to be (visited) in different countries. 

 

Alongside with the verb  бу=ти  (to be) a verb  бува=ти  (to be, to visit) which denotes 

repeated action is used.  The prefix  по-  with the verb бува=ти  makes this verb 

Perfective and imparts the meaning of a temporal limitation. Example:   Влітку я 

побува=в у Криму= і на Кавка=зі.   In summer I visited the Crimea and the Caucasus. 
The verb бу=ти/бува =ти  is followed by the prepositions  на/в  and a noun in the 

Locative Case.  

 

*** 22. Read and translate the sentences. Pay attention to the difference in              

meaning of the verbs  бу=ти, бува=ти, побува=ти. 

1. Вчо=ра я була= в теа=трі. 

2. Раніше він ча=сто бува=в тут у кафе=. 

3. Влітку Скотт і Е=ндрю побува=ли на Байка=лі. 

4. За=втра Се=нді бу=де в Ки=єві. 

5. Я ду=маю, ви хо=чете бува=ти в Ки=єві частіше. 

6. Коли= ви побува=єте в Ки=єві, ви поба=чите бага=то ціка=вого. 
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** Verbs  пройти=/дійти=  -  проїхати/доїхати (to get) 

 

 ** 23. Read and translate the sentences. Underline the verbs of motion and the             

prepositions that follow them.  

1.  –  Як пройти= в музе=й? 

      –  Тре=ба доїхати до пло=щі і поверну=ти напра=во. 

2.   –  Як проїхати до пло=щі?  

      –   Тре=ба доїхати до зупи=нки метро= “Театра=льна”.  

3.   –   Як проїхати до база=ру?  

      –   Тре=ба проїхати дві зупи=нки.  

4.   –  Як пройти= до готе=лю?  

  – Ідіть пря=мо, по=тім наліво.  

 

** Verb  потра=пити (to get) 

  

Як потра=пити на стадіо=н? How does one get the 
stadium? 

 

There is another verb, which you can use to ask for directions. This verb is потра=пити 

(to get somewhere, to end up somewhere). The verb  потра=пити  is followed by the 

prepositions на/в  and a noun in the Accusative Case. 

 

 ** 24. Read and translate.  

1. – Як потра=пити  на вокза=л? 

    – Вам тре=ба їхати дві зупи=нки. 

2. – Як потра=пити на пля=ж? 

    – Ідіть впере=д два кварта=ли, по=тім вниз по схо=дах. 

3. – Як потра=пити в парк? 

    – Вам тре=ба їхати на авто=бусі №6, а по=тім пересісти на авто=бус №700. 

4. – Як потра=пити в Ботанічний сад?  

    – Вам тре=ба іти= по ву=лиці, а по=тім перейти= доро=гу.  

 

 

** Verb діста=тисяся (to get) 

 

Як діста=тися до стадіо=ну? How to get the stadium? 
 

The verb  діста =тися  (to get somewhere, to end up somewhere, to reach) is another verb, 

which you can use to ask for directions. The verb діста =тися is followed by the 

prepositions  до  and a noun in the Genetive Case.  

 

   ** 25. Fill in the gaps 

   Model: - Скажіть, будь ла=ска, як діста=тися до __________ ? 

- Споча=тку на __________ , по =тім на __________ . 

 

 

 

 

 

*** Verbs of Motion Review 

 

Words for substitution:  a) вокза=л, центр, пло=ща, вул. Світла=нська; 

            b) трамва=й, авто=бус, троле=йбус.  
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For the purpose of asking directions it is necessary to use the Perfective form of the  

Infinitive with a definite preposition.  

 

 

Prefix Meaning Example 

в- (ві-) The movement inside Він увійшо=в у кімна=ту. 

He entered the room. 
ви- The movement from inside Він ви=йшов з кімна=ти. 

He left the room. 
при- Arrival and approaching Я приїхав з Ки=єва. 

I came from Kyiv. 
під- Approaching 

Antonym to prefix –від 

Ми під’їжджа=ємо до Ки=єва. 

We are approaching Kyiv. 
від- The movement away from Він відійшо=в від вікна= 

He moved away from the window. 
до- The movement to definite place Як доїхати до це=нтру? 

How can one get to the center? 
за- Going to the same place 

Dropping in 

Я зайшо=в в магази=н по доро=зі 

додо=му. 

 I dropped in the store on my way home. 
з- (зі-) The movement from the surface 

down 

Я зістри=бнув зі схо=дів. 

I jumped off the stairs. 
про- The movement past/by the object Ми пройшли= біля теа=тру. 

We passed by the theater. 
пере- The movement from one side to 

another 

Діти перейшли= (че=рез) доро=гу. 

Children crossed the room. 
об- 

(обі-) 

The movement around an object Ми обійшли= навко=ло буди=нку. 

We went around the building. 
п- (пі-) Beginning of an action.  

The act of leaving/departure 

Intention to go somewhere in the 

future. 

Momentary action 

Я пішов в кіно =. 

I went to the cinema. 
Він вже пішо=в. 

He has left (already). 
За=втра я піду= в теа=тр. 

Tomorrow I’ll go to the theater. 
Він походи=в по кімна=ті і сів.  

He walked about the room and sat down. 
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*** Memorize!  Preposition Determines the Case of the Following Noun 

 

  

*** 26. Change the prefixes of the verbs and the prepositions following them into ones       

with the opposite meaning. 

   Model: Авто=бус під’їхав до ста=нції. Авто=бус від’їхав від ста=нції.   

1. За=втра ми поїдемо в Крим. 

2. Ми увійшли= у ваго=н. 

3. Ми під’їхали до ста=нції. 

4. Чо=вен припли=в до бе=рега. 

5. Я відвіз ре=чі в ка=меру схо=ву. 

6. Сашко= відніс череви=ки в ремо=нт. 

 

*** 27. Read and translate the text. Write down the prefixed verbs of motion and the            

prepositions that follow them. 

Під час відпу=стки ми їздили на маши=ні в Крим. Ми 

ви=їхали з Ки=єва ра=но вра=нці і поїхали на південь. Коли= 

на=ша маши=на від’їхала від Ки=єва, вона= поїхала ду=же 

шви=дко. По доро=зі ми зупиня=лися де=кілька разів. 

Пе=рший раз ми зроби=ли зупи=нку в місті Криви=й Ріг. 

Ми заїхали до дру=зів, але= бу=ли там недо=вго. По=тім ми 

їхали без зупи=нок. Други=й раз ми зупини=лися ко=ло Азо=вського мо=ря. Ми 

їхали в Євпато=рію весь день. Ми під’їхали до пансіона=ту вночі. Ми 

прекра=сно провели= час на мо=рі, відвідали бага=то ціка=вих музе=їв, провідали 

своїх дру=зів у Феодо=сії, Ке=рчі  і Судаку=. Ми бага=то пла=вали, загоря=ли, 

літа=ли на дельтапла=ні, ката=лися на ка=тері  і во=дних ли=жах. Час пролетів 

ду=же шви=дко. 

English  
Ukrainian 

preposition 
Example Case 

to 
(ultimate destination) 
from 
 
of 
 
around 
 
to (direction to  
an animate object)  

до 

 

з 

 

від 

 

навко=ло 

 

до 

 

До вокза=лу дві зупи=нки. 

There are two stops to the station. 

Я приїхав з Аме=рики. 

I came from America. 
Банк спра=ва від університе=ту. 

The bank is to the right of the University. 

Дере=ва росту=ть навко=ло о=зера. 

The trees grow around the lake. 
Він пови=нен іти= до лікаря. 

He has to go to the doctor. 

 

Gen. 

 

 

to/for 
(direction to  
an inanimate object) 
 
past 
 

в 

 

на 

 

повз 

 

За=втра я піду= в шко=лу. 

Tomorrow I’ll go to school. 
Ма=ма пішла= на робо=ту. 

Mother has left for work. 
Повз буди=нок проїхала маши=на. 

A car moved past the house. 

Аcc. 

behind 
 
over 
 
under 
 

за 

 

над 

 

під 

 

По=шта знахо=диться за буди=нком. 

The post office is behind the house. 
Літак лети=ть над містом. 

The plane is flying over the city. 
Кни=га лежи=ть під столо=м. 

The book is under the table. 

Instr. 

along 
 

по 

 

Маши=на їде по доро=зі. 

The car is moving along the road. Loc. 
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*** 28. Insert verbs of motion. Pay attention to the prepositions following them. 

Мину=лого ти=жня ми ____________ за місто. Ми ____________ з до=му 

о 8 годи=ні ура=нці. Біля до=му нас чека=в друг з автомобілем. Ми сіли в 

маши=ну і ____________. Споча=тку ми ___________  по місту, а по=тім 

___________ з міста і ___________  по тра=сі. Ми ___________  30 

кіломе=трів. Бу=ло ду=же жа=рко, і ми ___________ до річки. Ми ___________  

з маши=ни і  ___________  до води=. Тут, на бе=резі річки, ми провели= весь 

день. Ми гра=ли у волейбо=л, ___________  в ліс. О 5 годи=ні уве=чері ми 

_________наза=д. О  7 годи=ні ми ___________  додо=му. 

 

 

*** How to Use Peculiar Verbs of Motion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Ukrainian there are 14 pairs of Verbs of motion, which have certain peculiarities 

in their meaning. These verbs represent the same kind of movement in a different 

manner. They fall into two groups. 

Group I verbs denote movement in one definite direction, usually on one specific 

occasion at a definite time. They are called verbs of definite motion. Example:  Я іду= 

за=раз на робо=ту. I’m walking to work now.    
Group II verbs, which are verbs of indefinite motion, denote: 

a) habitual movement. Example:  Я ходжу= на робо=ту ко=жний день. I go work 
every day.      

b) movement in more than one direction (possibly occurring at intervals). 

Example: Ми ходи=ли в парк, в музе=й.  We went to the park, to the museum.          
c) movement in general.  Example:   Я люблю= ходи=ти в парк. I like to go the park. 

 

*** 29. Read and translate the sentences. Point out the difference in the meaning             

of the italicized verbs of motion in each pair of sentences. 

1. Діти бігають і гра=ють у дворі. Діти ба=чать ма=му і біжа=ть до не=ї. 

2. Ось мій друг, він іде= сюди=. Коли= я ду=маю, я ходжу= по кімна=ті. 

3. Мій брат до=бре пла=ває. Диви=сь, як до=бре пливе=  хло=пець. 

4. Пошта=р хо=дить по місту і но=сить по=шту. Ось іде= пошта=р, він несе= нам 

газе=ти. 

5. Я завжди= їжджу в інститу=т на метро=. За=раз в метро= бага=то люде=й: всі 

їдуть на робо=ту. 

English Group I Group II 

to go on foot 
to go by vehicle 
to run 
to fly 
to swim, float 
to carry 
to lead 
to convey, transport 
to climb 
to drive, chase 
to drag 
to crawl 
to roll 
to wander 

іти= 

їхати 

бігти 

летіти 

пливти= 

нести= 

вести= 

везти= 

лізти 

гна=ти 

тягти= 

повзти= 

коти=ти 

брести= 

ходи=ти 

їздити 

бігати 

літа=ти 

пла=вати 

носи=ти 

води=ти 

вози=ти 

ла=зити 

ганя=ти 

тяга=ти 

по=взати 

ката=ти 

броди=ти 
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*** 30. Read and translate the sentences. Write down the verbs of motion.   

      Group I       Group          

   Model: За=раз я іду= в парк. Я ча=сто ходжу=  в парк.           іду=             ходжу= 

1. Оле=г іде= в університе=т повільно.             

2. Він завжди= хо=дить повільно.                                                  

3. Па=вло їде на мотоци=клі на риба=лку. 

4. Він завжди= їздить шви=дко. 

5. Ось біжи=ть спортсме=н.  

6. Він бігає ко=жен день. 

7. Мій друг лю=бить пла=вати. 

8. Він пливе= шви=дко, тому= що він бага=то трену=ється.  

9. Літаки= літа=ють в різні країни.  

10. Сього=дні о сьо=мій ра=нку літа=к лети=ть в Ки=їв. 

11. Ми завжди= но=симо підру=чник на уро=к.  

12. Ми несе=мо квіти вам. 

13. Ми з дру=зями ко=жного літа їздимо в го=ри.  

14. Улітку ми їздимо на мо=ре. 

15. Ме=гі ча=сто во=дить діте=й у парк.  

16. За=раз вона= веде= їх у музе=й. 

 

*** 31. Insert appropriate verbs of motion. 

1. Ко=жен день я ____________ в па=рку. бігти-бігати 

 Сього=дні я не ___________ , я ду=же втоми=лася. їхати-їздити 

2. Я не люблю= ___________ на по=їзді.  летіти-літа=ти 

 Я люблю= ___________ на літаку=.  пливти=-пла=вати      

3. Мину=лого літа я бага=то ___________ . їхати-їздити 

 На змага=ннях я ___________  100 ме=трів.  носи=ти-нести= 

4. Мій брат вчить італійську мо=ву.  везти===-вози=ти       

 Він завжди= ___________           

 українсько-італійський словни=к.           

5. Коли= я ___________ в Аме=рику,  

 я__________ пода=рунки дру=зям.                        

  

 

** How to Express Negation. 

The Negative Pronouns. The Negative Adverbs  

 

          Я нічо=го не розумію.           I don’t understand anything. 
                Я ніку=ди не їздила.           I didn’t go anywhere. 

 

Ukrainian negatives are different from English ones because it is possible to have 

double negatives, that is, the negative particle  не  is used before the verb together 

with the negative pronoun or adverb  ніхто=  (nobody), ніщо=  (nothing), ніко=ли (never) 
and ніде= (nowhere).  It is possible Ukrainian to “chain” a series of negative expressions 

together. Example: Ніхто= нічо=го не ба=чив.  No one saw anything.  

The Negative Pronouns ніхто = (nobody, no one), ніщо = (nothing) are made up of the 

negative particle  ні  and the pronouns  хто   and  що. Because they are pronouns, they 

are declined. 
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The Negative Pronouns 

Case Nobody/no one Nothing 

Nom. ніхто = ніщо=/нічо=го 

Gen. ніко=го нічо=го 

Dat ніко=му нічо=му 

Acc. ніко=го нічо=го 

Instr. ніки=м нічи=м 

Loc. ні на ко=му ні на чо=му 

 

Because these pronouns are made up of two parts, sometimes they are written 

separately, particularly when they follow a preposition.   

  

The Negative Adverbs 

 

                   Він ніде= не працюва=в.  He has not worked anywhere. 
                   Вона= ніку=ди не іде=.  She is not going anywhere. 

 

The Negative Adverbs do not change their forms. However, like the Negative 

Pronouns, they are doubled up with the negative particle  не, which is placed before 

the verb. Like the Negative Pronouns, these Negative Adverbs can also be chained to 

more negations in a single sentence. 

 

Memorіze! 

never ніко=ли 

nowhere, 
anywhere 

ніде= 

to nowhere ніку=ди 

 

  

 ** 32. Read and compare the Ukrainian and the English variants. Underline the             

negative adverbs and pronouns. Define the cases of the negative pronouns 

1. Вам ніхто= не  дзвони=в. 

2. Я ніко=ли не була= в Карпа=тах. 

3. Вона= ніку=ди не їздила. 

4. Він ніде= не був сього=дні. 

5. Ми ніко=го не зна=ємо тут. 

6. Я ніко=му ще про це не   

    розповіда =ла. 

     Nobody called you. 
     I’ve never been to the Carpathians. 
     She has never traveled anywhere. 
     He hasn’t been anywhere today. 
     We don’t know anyone here. 

 I have not told anyone about it yet. 

 

*** 33. Give negative answers to the questions, using the negative pronouns and                

adverbs on the right. 

1. Куди= ви поїдете влітку?  ніку=ди 

2. Коли= ви працюва=ли на заво=ді?  ніко=ли 

3. Де він працюва=в раніше? ніде= 

4. Хто вам допомага=в? ніхто= 

5. Що ти зна=єш про місто? нічо=го 

6. Кому= мо=жна зали=шитися тут? ніко=му 

7. Що вам заважа=є? нічо=го 

 

*** 34. Open the brackets, using the correct forms of ніде=, ніку=ди, ніко=ли. 

   Model: Він (never) прихо=дить вча=сно. – Він ніко=ли не прихо=дить вча=сно.  

1. Я (never) не хотіла жи=ти на півночі. 

2. Раніше я (to nowhere) не їздив. 
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3. Маши=ни (never) не їздили по цій ву=лиці. 

4. За=втра ми (to nowhere) не поїдемо. 

5. Ми (to nowhere) не поспіша=ємо сього=дні. 

6. Ми ще (nowhere) не б==ули= сього=дні. 

 

*** 35. Answer the questions using negative pronouns and adverbs. 

1. Що ви ро=бите уве=чері? 

2. Куди= ви зазвича=й їздите взи=мку?  

3. Де ви були= у неділю? 

4. Куди= ви їдете в субо=ту? 

5. Коли= ви ката=єтеся на ли=жах? 

6. Кого= ви зустріли вчо=ра в теа=трі? 

7. У ко=го ви були= вчо=ра вра=нці? 

8. Про що ви розповіда=ли дру=гу вчо=ра? 

9. Коли= ви були= в Єги=пті? 

10. Що ви лю=бите диви=тися по телевізору? 

 

*** 36. Tell someone in Ukrainian that … 

1. You have not seen anything in the Crimea.  

2. Nobody met you when you arrived at the train station. 

3. You’ve never seen Vorontsov’s Palace in Yalta. 

4. You do not know anything about Kyiv Rus. 

5. You do not know anyone in Western Ukraine. 

6. You have never been to Askania Nova. 

 

*** 37. Translate into English. Underline the negative adverbs and pronouns. 

Сього=дні чудо=вий день! У ме=не вихідни=й. Ніку=ди не тре=ба поспіша=ти, 

ніку=ди не тре=ба їхати. Нічо=го не тре=ба роби=ти. Я ні на ко=го не чека=ю. 

Сього=дні я відпочива=ю. Я ніко=му не бу=ду дзвони=ти, ніко=му не бу=ду писа=ти 

листи=. Я бу=ду диви=тися телевізор і чита=ти газе=ти і журна=ли. 

 

 

*** Complex Sentences with Attributive Clauses 

  

Це  ста=нція, яка= назива=ється Бо=ярка. This is the station that is called Boyarka. 

A complex sentence with the conjunctive word  яки =й  may be replaced by two simple 

sentences. To do this, the conjunctive word must be replaced with the noun it 

qualifies. Example:        

Я люблю= сад. Сад  посади=в мій ба=тько. 

Я люблю= сад, яки=й посади=в мій 

ба=тько.   

I like the garden. My father planted the garden. 
I like the garden that my father planted. 

 

The conujunctive word  яки=й   agrees with the noun it qualifies in gender and number. 

Я люблю= сад (m, sg),       
      I like the garden 

яки=й (m, sg), 
  that 

посади=в мій ба=тько. 

my father planted. 
Я працю=ю в шко=лі (f, sg), 
   I work at the school 

яка= (f, sg), 
  that   

знахо=диться в це=нтрі.                                              

is in the center.                                             
Я люблю= метро = (n, sg), 

 
I like the metro 

яке = (n, sg), 
 
that   

допомага=є шви=дко потра=пити на 

робо=ту. 

helps me to get to work. 
Мені подобаються вірші (pl), 

I like the poems 

які (pl), 
that 

написа=в Т. Шевче=нко. 

T. Shevchenko wrote. 
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The conjunctive words яки=й (m), яка = (f), яке = (n), які (pl) in a Subordinate clause may 

also take different cases. The case of the words яки=й (m), яка = (f), яке = (n), які (pl) 
depends on its function in the Subordinate clause.  

 

  Principal 

clause 

Conjunction              

word 
Subordinate clause 

Case of the 

conjunctive word 

 

 

яки=й 

who 
живе= в Кана=ді. 

lives in Canada. 

 
Nom. 

 у яко=го 

at whose place 

ми були= вчо=ра. 

we were yesterday. 
 

Gen. 

 

Це  мій друг, 

 

This is my friend 

яко =му 

to whom 

я завжди= пишу= листи=. 

I always write letters. 
 

Dat. 

 яко =го 

whom 
 

я зна=ю вже давно=. 

I have known for a long time. Acc. 

 з яки=м 

with whom 

ми ра=зом відпочива=ли    

we had a rest together Instr. 

 на яко=му 

on whom 

ці га=рні череви=ки. 

there are these nice shoes 
Loc. 

 

 

*** 38. Read. Translate the sentences. Define the case of the conjunctive word  which. 

1. Я люблю= відвідувати країни, в яки=х  ніко=ли ще не був. 

2. Нещода=вно я був у країні, яку= ва=жко знайти= на ка=рті. 

3. Країна, про яку=  я розповіда=в, знахо=диться в це=нтрі Євро=пи. 

4. Туристи=чна фірма пропону=є поїздки, які допомо=жуть кра=ще пізна=ти світ. 

5. Басе=йн, в яко=му я зазвича=й пла=ваю, закри=ли на ремо=нт. 

6. Я ду=же люблю= квіти, які росту=ть на лу=зі і в по=лі.  

 

*** 39. Use the word  яки=й   in the correct form. 

1. Я чита=в кни=гу, _________  ви ра=дите мені прочита=ти. 

2. Я диви=вся фільм, _________  отри=мав приз на фестива=лі. 

3. Я подзвони=в бра=ту, _________  живе= в Ха=ркові. 

4. Я зна=ю місце, ___________  ти за=раз розповіда=в. 

5. Він приїхав в місто, ___________  жив раніше. 

6. Ось музе=й, в __________  я хотів побува=ти. 

7. У ме=не нема=є кни=ги, _________ ти про=сиш. 

 

*** 40. Replace the simple sentences by complex ones using the conjunctive word   

яки=й  in the correct form. 

   Model: Я люблю= це місто. В цьо=му місті я навча=вся і жив.    

    Я люблю= місто, в яко=му навча=вся і жив.  

1. Ви ба=чили  фільм? Він ішо=в нещода=вно по телевізору. 

2. Ви зна=єте мого= дру=га? Він нещода=вно приїхав з Євро=пи. 

3. Де мої фотогра=фії? Вони= б=ули= в цьо=му конве=рті. 

4. Я відпочива=в в санато=рії. Він знахо=диться в Криму=. 

5. До нас у го=сті приїхала ро=дичка. Вона= живе= в Ке=рчі.  

6. Я купи=ла путівни=к. В ньо=му розповіда=ється про міста= України. 
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*** 41. Complete the sentences. 

   Model: Україна – це країна, яка=  …  

    Україна – це країна, яка= має стару= і бага=ту істо=рію.  

1. Мені подо=бається місто, яке= … 

2. Я диви=вся ро=зклад ру=ху поїздів, які …  

3. Я приїхав з міста, яке= … 

4. Я відпочива=в у місті, в яко=му … 

5. Я був у музе=ї, в яко=му … 

6. Це туристи=чна фірма, яка= ... 

7. Я розповім тобі про готе=ль, в яко=му ...  

8. Ко=рпус Ми=ру -  це організа=ція, про яку= ...  

9. Я їду на автовокза=л, яки=й.... 

  

Дава=йте Погово=римо!/Let’s Talk! 

 

У Місті/In the City 

 

 * 42. Transform the dialogue using the prompts. 

- Скажіть, будь ла=ска, де зупи=нка трамва=я? 

- Ідіть пря=мо, а по=тім наліво. 

- Дя=кую. 

- Будь ла=ска. 

 

 

 

  

 * 43. Read and translate the dialogues. 

    a) - Куди= іде цей авто=бус? 

- Авто=бус іде = в це=нтр. 

- Скільки зупи=нок до це=нтру? 

- До це=нтру чоти=ри зупи=нки. 

 

б) - Скажіть, будь ла=ска, цей авто=бус іде = до шко=ли? 

- Ні. Цей авто=бус іде = до па=рку. 

- А яки=й авто=бус іде = до шко=ли? 

- Авто=бус № 4. 

 

в) - Скажіть, будь ла=ска, яка= за=раз зупи=нка? 

- Парк. 

- Яка= насту=пна зупи=нка? 

- Насту=пна зупи=нка «Гідропа=рк». 

- Ви вихо=дите за=раз? 

- Ні, не вихо=джу. 

- Мо=жна пройти=? 

- Так, звича=йно. 

 

г) - Водій, зупиніть тут, будь ла=ска. 

- Біля шко=ли? 

- Так. Дя=кую. 

 

 

 

 Words for substitution:  зупи=нка авто=буса, зупи=нка троле=йбуса  
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1 
дієсло=во

 

2 
сло=во

 

3 
час

 

1
 я ду=маю 

2
 виста=ва 

3
 якщо= 

4
 дава=й зустрінемось 

 * 44.  a) Read and translate the text. 

Ви вже зна=єте дієсло=во
1 

«йти». Це ду=же ціка=ве сло=во
2
. Українською 

ка=жуть: «Вона= йде». Але= ка=жуть і так: «Трамва=й йде. Фільм іде=. Час
3
 теж 

іде=. Годи=нник іде=. Дощ іде=». Усе= це пра=вильно. Ду=же цікаве дієсло=во «йти». 

А ось дієсло=во «їхати» не таке= ціка=ве. Українською ка=жуть: «Я їду 

на авто=бусі, на трамва=ї, на метро=, на таксі». 

 ______________ 

   

   

     

 

 

    b) Answer the questions based on the text. 

1. Коли= ка=жуть «йти»? 

2. Коли= ка=жуть «їхати»? 

 

 ** 45.  a) Read and translate the dialogues. 

- Що ти бу=деш роби=ти в неділю уве=чері? 

- Я ду=маю
1
, я бу=ду в теа=трі. Там за=втра нова= виста=ва

2
. 

- О! Я теж хо=чу в теа=тр. Ти бу=деш їхати чи йти пішки? 

- Я бу=ду їхати на метро=. 

- Ти їдеш одна=? 

- Мабу=ть, з сестро=ю. Якщо=
3
 хо=чеш, дава=й зустрінемося

4
 на зупи=нці 

о шо=стій годи=ні. 

- До=бре. 

_________________      

  

 

 

 

 

 

б)  - Скажіть, будь ла=ска, де зупи=нка метро=? 

- Це не ду=же дале=ко звідси. Ви мо=жете йти пішки два кварта=ли чи 

їхати на маршру=тці. 

- А яка= маршру=тка іде до метро=?  

- Ви=бачте, але= я не зна=ю то=чно. 

 

- Ця маршру=тка іде= до метро=? 

- Так, сіда=йте. 

- Дя=кую. Скільки ко=штує проїзд? 

- Сімдеся=т п'ять копійок. 

- Переда=йте, будь ла=ска. 

- Ось ваш квито=к. 

- Дя=кую. 

 

- Ви не зна=єте, скільки зупи=нок до метро=? 

- Метро= – це насту=пна зупи=нка. 

- Дя=кую. Ви вихо=дите на насту=пній? 

- Ні, я не вихо=джу. 

- Мо=жна пройти=? Водій, зупиніть, будь ла=ска, біля метро=. 

 

- verb 

- word 
- time  

- I suppose 

- performance 

- if 

- let’s meet 
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1
 притуля=тися 

2
 кінце=ва 

в) В метро=. На ста=нції «Тара=са Шевче=нко». 

 

- Допоможіть мені, будь ла=ска. 

- Слу=хаю вас. 

- Як я мо=жу доїхати до ста=нції «Театра=льна»? 

- Вам тре=ба їхати до ста=нції «Майда=н Незале=жності». 

- А скільки це зупи=нок? 

- Три зупи=нки. І по=тім вам тре=ба пересісти на метро= «Хреща=тик». 

- Скажіть, будь ла=ска, а коли= мені вихо=дити? 

- На насту=пній. «Театра=льна» – це пе=рша зупи=нка після 

«Хреща=тика». 

- Дя=кую. 

 

 ** 46. Read and translate announcements and signs. 

 Не притуля=тися
1
. 

 Місця= для інвалідів, люде=й літнього віку і пасажи=рів з дітьми=. 

 Ста=нція «Да=рниця». 

 Ви=хід на пра=ву/ліву платфо=рму. 

 Перехід на ста=нцію «Хреща=тик». 

 Кінце=ва
2
. По=їзд да=лі не йде. 

 Обере=жно. Две=рі зачиня=ються. Насту=пна ста=нція «Ви=дубичі». 

________________ 

  

   

 

 

*** 47.  a) Read and translate the dialogues. 

Же=ня: Привіт, Том. Як спра=ви? 

Том: Дя=кую, все= добре. 

О=ля: Ти вже був у па=рку уЧерка=сах? 

Том: Ще ні. Це дале=ко від мого= буди=нку
1
? 

Же=ня: Так, дале=ко. Ми бу=демо їхати в парк за=втра вра=нці. Ти хо=чеш з 

на=ми
2
? 

Том: Із задово=ленням. Як доїхати до па=рку? 

О=ля: Тре=ба сісти на троле=йбус № 10 і їхати до по=шти.  

Том: Скільки зупи=нок їхати? 

О=ля: П'ять зупи=нок. По=тім тре=ба пересісти на авто=бус № 70 чи  

 троле=йбус № 1. 

Том: Як до=вго їхати? 

О=ля: П'ятна=дцять хвили=н. Ми бу=демо на зупи=нці за=втра об 11:00. 

Же=ня: До зу=стрічі. 

Том: До поба=чення. 

 

У маршру=тці. 

 

Водій: Передава=йте гро=ші за проїзд
3
!  

Том: Скільки ко=штує квито=к? 

Водій: Сімдеся=т  копійок. 

 ------------------ 

Том: Яка= насту=пна зупи=нка? 

Водій: Парк. 

Том: Зупиніть, будь ла=ска, тут. 

- to lean 

- last 
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їхати 

 

доїхати 

 

сісти 

 

бу=ти 

 

передава=ти 

 

йде  

 

проїхати 

на троле=йбус 

 

маршру=тка 

 

в парк 

 

на зупи=нці 

 

до па=рку 

 

зупи=нку 

 

гро=ші 

 

На зупи=нці. 

 

Же =ня:  Уже= одина=дцять п'ятна=дцять. То=ма ще нема=є. 

О=ля:  Мо=же, він заблука=в? 

Же =ня:  Ні, я так не ду=маю. Він уже= до=бре зна=є Черка=си. 

О=ля:  Напе=вно, до=вго нема=є авто=буса. 

Же =ня:  А ось йде маршру=тка. Я ду=маю, він там. 

 

Том:  Ви=бачте, я запізни=вся
4
. Споча=тку я їхав на троле=йбусі № 1, але= він  

  йшов у троле=йбусний парк. По=тім я пересів на троле=йбус  № 10. 

О=ля:  Куди= йшов цей троле=йбус? 

Том:  Він йшов у це=нтр. Але= я проїхав свою= зупи=нку
5
.  

О=ля:  Що було= по=тім? 

Том:  Я ви=йшов на насту=пній зупи=нці і сів на маршру=тку. 

О=ля:  До=бре, що ти наре=шті
6
 тут. 

Же =ня:  Іде=мо в парк. 

_____________________ 

  

 

       

  

 

 

    

 

             b) Match the words using the dialogue. 

   

   

 

   

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

   c) Ask 10 questions to the dialogue. 

   

*** 48.  a) Read and translate the story below. 

 

   Павло= і Віктор вихо=дять з робо=ти. 

- Віктор! Ти їдеш додо=му на авто=бусі? 

- Хіба= ти не зна=єш
1
, що я купи=в маши=ну? 

- Віта=ю
2
. 

- Їдемо ра=зом? 

- Ні, дя=кую. У ме=не інші
3
 пла=ни. 

 

1 
від мого= буди=нку

 

2 
з на=ми

 

3 
Передава=йте гро=ші за проїзд! 

 

4 
я запізни=вся

 

5 
проїхав свою= зупи=нку

 

6 
наре=шті

 

- from my house 

- with us 
- Pass up your fare! 
- I was late. 
- I missed my stop. 
- at  last 
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1 
Хіба= ти не зна=єш?

 

2 
Віта=ю!

 

3 
інші

 

4 
Що тра=пилося?

 

5 
потра=пив в ава=рію 

6 
запита=в

 

7 
ба=чив

 

8 
лікар

 

9 
медсестра=

 

 

 

Насту=пного дня Павло= зустрів Мико=лу, дру=га Віктора. 

- Ти зна=єш, що Віктор лежи=ть у ліка=рні? 

- Не мо=же бу=ти! Я ба=чив його= вчо=ра! Що тра=пилося
4
? 

- Уч=ора вве=чері Віктор їхав на маши=ні і потра=пив в ава=рію
5
. За=раз 

він у ліка=рні. 

 

Че=рез ти=ждень Павло= запита=в
6
 Мико=лу: «Як Віктор?» 

- Непога=но. Але= я ду=маю, він до=вго бу=де в ліка=рні. 

- Ти ба=чив
7
 його= лікаря

8
? 

- Ні, але= я ба=чив його= медсестру=
9
. 

_________________ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    b) Retell the story.  

 

    c) Complete the story with the “happy ending”. 

 

 

По=дорож. 

Traveling 

 

 

 * 49.  a) Read and translate the dialogues. 

 

Ка=са 

- Скажіть, будь ла=ска, скільки ко=штує купе=йний квито=к у Ки=їв? 

- Вісім гри=вень. 

- Да=йте, будь ла=ска, оди=н квито=к. 

- На яке= число=? 

- На двадця=те тра=вня. 

- Да=йте мені, будь ла=ска, квито=к у Ки=їв на два=дцять пе=рше січня. 

- Яки=й? Купе=йний чи плацка=ртний? 

- Купе=йний. Тільки, будь ла=ска, ни=жнє місце. 

- Ваш па=спорт, будь ла=ска? 

- Ось, візьміть. 

- Ваш квито=к. По=їзд № 75 «Ха=рків-Ки=їв», п'я=та ко=лія, у трина=дцять 

со=рок п'я=ть на два=дцять пе=рше січня. 

 

 

 

 

 

 

- Don’t you know? 

- Congratulations! 

- different 

- What happened? 

- got  into an accident 

- asked 

- saw 

- doctor 

- nurse 
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 * 50. Answer the questions using the information in the ticket. 
 

 
 

1. Яки=й но=мер по=їзда? 

2. Як назива=ється по=їзд? 

3. На яке= число= квито=к? 

4. Коли= відправля=ється по=їзд? 

5. Яки=й но=мер ваго=на? 

6. Яки=й но=мер місця? 

7. Місце ни=жнє чи ве=рхнє? 

8. Коли= прибува=є по=їзд? 

 

 * 51. Buy a ticket using the information from the following chart. 

Example: Да=йте, будь ла=ска, оди=н квито=к у Лу=цьк на по=їзд «Ки=їв-Львів» на                        

два=дцять п'я=те се=рпня, купе=йний ваго=н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52. Read and translate the dialogues. 

   * a)  Довідко=ве бюро= 

- Ви=бачте, будь ла=ска, коли= відправля=ється по=їзд №183 Черка=си-

Оде=са? 

- У 19:45. 

- Яка= це ко=лія? 

- Дру=га. 

- Дя=кую. 

 

   ** b)  

- Скажіть, коли= прибува=є по=їзд «Сімферо=поль-Москва=»? 

- Зазвича=й в 17.20, але= сього=дні він запізнюється на 45 хвили=н. 

- Звідки нумера=ція ваго=нів? 

- З голови= поїзда. 

- Дя=кую. 

- Ви=бачте, я хо=чу зда=ти квито=к. 

На=зва поїзду Місто 
Кількість 

квитків 
Да=та Тип ваго=на 

Ки=їв-Львів Луцьк 1 25 се=рпня купе=йний 

Оде=са-Москва= Черка=си 2 15 жо=втня плацка=ртний 

Мінськ-

Сімферо=поль 
Криви=й Ріг 1 2 квітня спа=льний 
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1 
пам'ята=ти

 

2 
до кінця=  

3 
здає=ться 

- До=бре. Але= ми поверта=ємо непо=вну ва=ртість квитка=, тому= що 

бере=мо комісійні. 

- До=бре. 

 

- Алло=! Ната=лка? Це Нік. 

- Нік, ти де? 

- Я на вокза=лі. Я запізни=вся на по=їзд. 

- А коли= ти приїдеш? 

- Насту=пний по=їзд у 18:30. 

- До=бре. Ми бу=демо зустріча=ти тебе= на вокза=лі. 

 

  *** с) Же=ня: До=брий день, Том! Які нови=ни? 

Том: За=втра приїдуть мої дру=зі зі Льво=ва. 

О=ля: Вони= українці? 

Том: Ні, вони= приїхали з Кана=ди. 

О=ля: Бев=ерлі і Джон? Я їх пам'ята=ю
1
, вони= ду=же га=рні лю=ди. 

Же =ня: Як назива=ється по=їзд? 

Том: «Львів-Ки=їв». 

Же =ня: Коли= він прибува=є? 

Том: Я ще не зна=ю. 

О=ля: Ти мо=жеш поїхати на вокза=л і запита=ти в довідко=вому бюро=. 

Же =ня: Там ти мо=жеш запита=ти, на яку= ко=лію прибува=є по=їзд.  

Том: Дя=кую. А як доїхати до залізни=чного вокза=лу? 

О=ля: Ти мо=жеш поїхати на троле=йбусі № 3 чи на авто=бусі № 8 до 

кінця=
2
. 

Женя: Здає=ться
3
, від твого= буди=нку на вокза=л йде маршру=тка. 

Том: Ду=же до=бре. Дя =кую.  

_______________________ 

 

 

 

 

 

 * 53. Read the announcements and fill in the table. 

   Example: Пасажи=рський по=їзд №125 «Оде=са-Львів» прибува=є в 20:30 по 

па=рних
1
 чи=слах. По=їзд прибува=є на пе=ршу ко=лію, нумера=ція 

ваго=нів з хвоста= поїзда, стоя=нка 10 хвили=н. Час відпра=влення 

20:40. 

 

Но=мер 

по=їзда 
Ко=лія 

На=пря- 

мок 
Дні 

Нумера=- 

ція 

Прибу- 

ття= 

Відпра=- 

вленя 
Стоя=нка 

125 1 
Оде=са-

Львів 
пар з хвоста= 20:30 20:40 10 хв. 

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

 

 

      

 

- to remember remember 

- to the end 

- it seems to me 
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1 
па=рний 

2 
непа=рний

 

- even 

- odd 

Швидки=й по=їзд № 134 «Ки=їв-Севасто=поль» прибува=є в 11:45 по 

непа=рних
2
 чи=слах. По=їзд прибува=є на тре=тю ко=лію, нумера=ція ваго=нів з 

голови= по=їзда. Стоя=нка 25 хвили=н. Час відпра=влення 12:10. 

 

По=їзд-експре=с № 37 «Лу=цьк-Херсо=н» прибува=є о 14:22 щодня=. По=їзд 

прибува=є на дру=гу ко=лію, нумера=ція ваго=нів із хвоста= по=їзда. Стоя=нка 17 

хвили=н. Час відпра=влення 14:39. 

 

Швидки=й по=їзд № 38 «Полта=ва-Іва=но-Франківськ» прибува=є в 6:05 по 

субо=тах і неділях. По=їзд прибу=ває на п'я=ту ко=лію, нумера=ція ваго=нів з голови= 

по=їзда. Стоя=нка 30 хвили=н. Час відпра=влення 6:35. 

 

Пасажи=рський по=їзд № 189 «Жито=мир-Трускаве=ць» прибува=є в 10:15 

по па=рних чи=слах. По=їзд прибува=є на сьо=мий шлях, нумера=ція ваго=нів з 

хвоста= по=їзда. Стоя=нка 18 хвили=н. Час відпра=влення 10:33. 

 ______________________ 

 

 

 

 

NOTE: The Numbers of the Cars 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 * 54.  a) Figure out what track the trains depart from and what end the cars are     

numbered. 

Но=мер по=їзда Ко=лія Звідки нумера=ція Запізнення 

254 7 з голови=  

76 3 з хвоста= 30 хв. 

48 6 з хвоста=  

197 5 з голови= 10 хв. 

20 1 з голови=  

33 8 з хвоста= 20 хв. 

298 3 з голови=  

181 4 з хвоста=  

 

    b) Answer the questions using the table. 

1. Звідки нумера=ція ваго=нів по=їзда № 76? 

2. На яку= ко=лію прибува=є по=їзд № 20? 

3. По=їзд № 197 запізнюється? 

4. Звідки нумера=ція ваго=нів по=їзда № 181? 

5. На скільки запізнюється по=їзд № 33? 

6. На яку= ко=лію прибува=є по=їзд № 298? 

ваго=н ваго=н ваго=н ваго=н 

Нумера=ція ваго=нів 

з голови= по=їзда 

1 2 3 4 

ГОЛОВА= 

ХВІСТ 

Нумера=ція ваго=нів 

з хвоста= по=їзда 
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upper seat – 

lower seat – 

bedding – 

to wake up – 

conductor –  

vacant seat – 

stop – 

to depart – 

 

 

 * 55. Ask questions to the following statements. 

1. Нумера=ція ваго=нів з голови= по=їзда. 

2. По=їзд № 20 Луга=нськ-Ки=їв  прибува=є на пе=ршу ко=лію. 

3. По=їзд № 78 Ки=їв-У=жгород запізнюється на 20 хвили=н. 

4. По=їзд № 48 відправля=ється з дру=гої ко=лії. 

 

  56. * a) Read and translate the dialogues. 

 

СХЕ=МА  ВАГО=НА 

 

 EVEN NUMBERS – UPPER SEAT (ВЕ=РХНЄ МІСЦЕ) 

 

 
 

 ODD NUMBERS – LOWER SEAT (НИ=ЖНЄ МІСЦЕ) 

 

 

У по=їзді 
 

- Ваш квито=к? 

- Ось, будь ла=ска. Це ве=рхнє чи ни=жнє місце? 

- Ни=жнє. 

- Дя=кую. 

- Бу=дете бра=ти по=стіль? 

- Так. Скільки ко=штує по=стіль? 

- 7 гри=вень. 

- Бу=дете пи=ти чай чи ка=ву? 

- Ні, дя=кую. 

 

- Коли= ми бу=демо в Сімферо=полі? 

- О во=сьмій годи=ні ра=нку. 

- Розбудіть, будь ла=ска, ме=не о шо=стій. 

- До=бре. 

 

- Провідник, відчиніть, будь ла=ска, туале=т. 

- Ми не відчиня=ємо туале=т на зупи=нках.  

Коли= по=їзд відпра=виться, я відчиню=. 

 

   ** b) Find Ukrainian equivalents for the following words. 
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1
 бага=жне відділення

 

2 
сало=н 

 

  *** c) Make up a dialogue using the words from part b). 

 

 ** 57. Read and translate the dialogues. 

 

Автовокза=л. Ка=са. 
 

- Коли= відправля=ється авто=бус у Дніпропетро=вськ? 

- У 15:15. 

- А скільки ко=штує квито=к? 

- 8 гри=вень. 

- Яка= платфо=рма? 

- Дру=га. 

  

- Коли= найбли=жчий авто=бус на Хмельни=цький? 

- У 15:45. 

- А раніше нема=є? 

- На жаль, нема=є. 

- Ну, до=бре. Да=йте оди=н квито=к на 15:45. 

 

                  В авто=бусі 
 

- Водій, відчиніть, будь ла=ска, бага=жне відділення
1
. Мені тре=ба поста=вити 

су=мку. 

- Ви=бачте, там уже= нема=є місця. Поста=вте су=мку в сало=н
2
. 

 

- Ви=бачте, ви за=йняли моє місце. 

- То=чно? 

- Подивіться, у ме=не в квитку= напи=сано місце № 13. 

- До=бре. Я за=раз переся=ду.    

_____________ 

  

   

  

 ** 58. Read the bus ticket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- luggage section 

- salon 

 

 

 
 

37 

  34 

  35 

  36 

    111-120 

    101-110 

     96-100 

     91-95 

пояс відстань в км. 

Страховий платіж включено 

А
БУ

М
    162959 

     Мінтранс України 
ПРОЇЗНИЙ КВИТОК 

НА АВТОБУС 

Від АС    Чернигов 

До АС       Киев 

Рейс №   _____   Місце______ 

Відправл.   7     год.  30    хв. 
“31”  июля                2003 р. 
Вартість проїзду       10-00 
Послуги автостанції _______ 
КВИТОК ПОВНИЙ  II 
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1 
це зру=чно

 

2 
сидіти

 

3
 на зупи=нках 

 

4 
купува=ти

 

*** 59.  a) Read and translate the text. 

Мене= зва=ти Окса=на. Мені ду=же подо=бається подорожува=ти. Я люблю= 

їздити на по=їзді, тому= що це зру=чно
1
. У насту=пну субо=ту я поїду на мо=ре в 

Оде=су. Я вже купи=ла квито=к на по=їзд «Ки=їв-Оде=са» на двадця=те че=рвня і 

зворо=тний квито=к на п'ятна=дцяте ли=пня. Це купе=йний ваго=н. 

У ваго=ні я бу=ду сидіти
2
 біля вікна=. Я ду=же люблю= диви=тися у вікно=, 

коли= їде по=їзд. А ще мені ду=же подо=бається пи=ти чай, чита=ти детекти=ви і 

розмовля=ти із сусідами в по=їзді. Іноді я вихо=джу з ваго=на на зупи=нках
3
 і 

купу=ю
4
 моро=зиво. 

_________________ 

 

 

 

 

 

 

   b) Fill in word combinations with the correct propositions. 

їздити ..... по=їзді; 

я поїду ..... мо=ре; 

квито=к ..... по=їзд; 

квито=к ..... п'ятна=дцяте ли=пня; 

сидіти ..... вікна; 

диви=тися ..... вікно=; 

я вихо=джу ..... ваго=на. 

 

   c) Answer the questions. 

1. Що подо=бається Окса=ні? 

2. Куди= вона= поїде? 

3. Коли= вона= поїде? 

4. На яке= число= вона= купи=ла зворо=тній квито=к? 

5. Що Окса=на лю=бить роби=ти в по=їзді? 

 

*** 60. Tell about your favourite mean of transportation. Describe its advantages and 

disadvantages. 

 
 

*** 61.  a) Read and translate the text. 

 

На вокза=лі 

За=раз я на вокза=лі. Чека=ю по=їзд «Севасто=піль-Ки=їв». Я зустріча=ю 

по=другу. ЇЇ звуть Віка. Віка – ефе=ктна блонди=нка. Вона= лю=бить краси=вий 

о=дяг і дорогу= косме=тику. Коли= Віка їде відпочива=ти, вона= завжди= бере= в 

доро=гу вели=ку валізу. 

По=їзд прихо=дить у 14:20. До прибуття= залиши=лося 20 хвили=н. У ме=не 

є час для невели=кої екску=рсії. Вокза=л невели=кий, але= і наро=ду
1
 небага=то. У 

кіо=сках
2
 продаю=ть кни=ги, газе=ти

3
, журна=ли. Право=руч знахо=диться ро=зклад 

ру=ху поїздів. Біля ро=зкладу – ка=си. Їх вісім, але= за=раз працю=ють тільки три. 

Ліво=руч – за=ла очікування. По=руч із за=лою очікування – ка=мера схо=ву. На 

дру=гому по=версі знахо=диться кафе= «Зу=стріч
4
». Тут мо=жна ви=пити ка=ву. 

Наре=шті
5
, я чу=ю оголо=шення: «Швидки=й по=їзд № 187 «Севасто=піль-Ки=їв» 

прибува=є на дру=гу ко=лію. Нумера=ція ваго=нів з голови= по=їзду». Я поспіша=ю 

на перо=н. Ось і во=сьмий ваго=н. А ось і моя= по=друга. Яка= у неї вели=ка валіза! 

Ми бере=мо таксі і їдемо додо=му. 

- it’s convenient 

- to sit 

- at the stations 

- to buy 
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1 
наро=д

 

2 
в кіо=сках

 

3 
газе=ти

 

4 
зу=стріч

 

5 
наре=шті

 

У ка=сі 

У за=лі очікування 

У ка=мері схо=ву 

У кафе= 

____________________ 

  

 

 

 

 

 

 

   b) Choose the correct form. 

1. За=раз я (на вокза=лі, у магази=ні). 

2. Нумера=ція ваго=нів (з голови=, із хвоста=) по=їзда. 

3. До прибуття= залиши=лося (де=сять хвили=н, два=дцять хвили=н). 

4. По=руч із за=лою очікування – (ка=си, ка=мера схо=ву). 

5. По=їзд (прибува=є, відправля=ється) у 14:20. 

 

 

   c) Make up sentences. 

  

 

 

 

 

 

   d) Find adjectives for the following nouns in the text. 

_____________   блонди=нка. 

_____________   о=дяг. 

_____________   косме=тика. 

_____________   валіза. 

_____________   екску=рсія. 

_____________   вокза=л. 

 

   e) Draw a map of the station. 

 

 

*** 62.  a) Read and translate the text. 

 

Приїзд у Ки=їв 
 

25 ли=пня. Ра=нок. Усі пасажи=ри спля=ть
1
. Схо=дить со=нце

2
. Пе=рший 

прокида=ється та=то.  

- Встава=йте. Це вже Ки=ївська о=бласть. Незаба=ром Ки=їв! 

Во=сьма годи=на. Провідник подає= чай. Всі хвилю=ються
3
, ко=жний 

готу=ється до зу=стрічі. Пасажи=ри ба=чать
4
 Ки=їв. Це місто-кра=сень, місто-сад. 

Ось Дніпро. По=їзд їде че=рез міст. Ко=жна хвили=на тя=гнеться
5
 ду=же до=вго. 

Дев'я=та годи=на. Швидки=й по=їзд № 111 прибува=є в Ки=їв на пе=ршу ко=лію. Він 

прихо=дить то=чно
6
 за ро=зкладом. 

На перо=ні бага=то люде=й. Ось і роди=на Насте=нко – Ю=ра, Оле=на, Да=ша 

і Марти=н. В рука=х у них квіти. Вони= йду=ть до ваго=на. Біля них носи=льник
7
. 

Пасажи=ри вихо=дять з ваго=на, несу=ть валізи й інші ре=чі. Ось Ю=ра і Оле=на вже 

біля вікна=. Оле=на кричи=ть: 

- Ма=ма, ма=ма! 

Ма=ма, та=то і тітка Га=ля вихо=дять з по =їзда. 

- Здра=стуйте, мої дорогі! Як я ра=да вас ба=чити! Як спра=ви? – 

запи=тує ма=ма. 

- people 

- at the kiosks/stalls 

- newspapers 

- meeting 

- at last /finally 

мо=жна 

ви=пити ка=ву. 

відпочи=ти і зачека=ти на по=їзд. 

купи=ти квитки=. 

зали=шити бага=ж. 
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1 
спа=ть 

2 
схо=дить со=нце

 

3 
всі хвилю=ються

 

4 
ба=чити

 

5 
тя=гнеться

 

6 
то=чно

 

7 
носи=льник

 

1 
почува=тися

 

2 
дово=диться

 

3 
спостеріга=ти

 

4 
нести=

 

5 
маля=та

 

6 
Смаки= різні.

 

- to feel 

- to have to 

- to observe 

- to carry 

- kids 

- Tastes differ. 

- Усе= до=бре! Вдо=ма вас уже= чека=є  святко=вий сніда=нок. Поїхали 

шви=дше. Носи=льник бере= ре=чі й усі йду=ть до маши=ни. 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   b) Find the word, which doesn’t fit in each line. 

1. провідни=к, вокза=л, ста=нція, хвили=на; 

2. шлях, перо=н, обід, ваго=н; 

3. носи=льник, по=їзд, ра=нок, пасажи=р. 

 

   c) Match the parts of the sentences. 

 
 
 

 

 

 

*** 63.  a) Read and translate the dialogue. 

- Не люблю= я літа=ти на літаку=. Я ду=же незати=шно почува=ю
1
 себе= в 

повітрі. 

- Але= на по=їзді дово=диться
2
 їхати ду=же до=вго.  

- Зате= мо=жна поба=чити нові міста=, подиви=тися, як живу=ть там лю=ди. 

У вікно= я спостеріга=ю
3
, як доро=слі йдуть на робо=ту, діти біжа=ть у 

шко=лу, батьки= несу=ть
4
 маля=т

5
 у дитя=чий сад. Почува=єш, що ти не 

оди=н, що навко=ло те=бе лю=ди. 

- А коли= лети=ш на літаку=, мо=жна спостеріга=ти, як пливу=ть краси=ві 

хма=ри. Ні, я обо=жнюю літа=ти на літаку=. 

- Ну що ж, смаки= різні
6
. 

____________________ 

     

 

 

 

 

  

 

 

   b) Answer the questions: 

1. Як ча=сто ви літа=єте на літаку=? 

2. Коли= оста=нній раз ви летіли на літаку=? 

3. Як до=вго ви летіли? 

4. Що ви роби=ли в літаку= під час польо=ту? 

5. Вам подо=бається літа=ти на літаку=? Чому=? 

6. Як ви ду=маєте, яки=й са=мий зру=чний вид тра=нспорту? Чому=? 

 

 

- to sleep 

- the sun is rising 

- everybody is excited 

- to see 

- dragging (about time) 

- exactly 

- porter 

На перо=ні 

У рука=х у них 

Провідни=к подає= 

Усі пасажи=ри 

 
 

спля=ть. 

бага=то люде=й. 

чай. 

квіти. 
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Готе=ль 

Hotel 

 

 

  

 

 

 

  ** 64.  a) Read and translate Dan’s conversations with the hotel receptionist. 

- До=брий день! Слу=хаю вас! 

- Мені потрібний но=мер. 

- Яки=й? Одномісний, двомісний? 

- Одномісний. Скільки ко=штує но=мер на одну= добу=? 

- 45 гри=вень. Скільки  ви бу=дете жи=ти в готе=лі? 

- Дві доби=. Скажіть будь ла=ска, що є в но=мері? 

- Телевізор, холоди=льник. Є гаря=ча вода=. 

- Це до=бре. Плати=ти за=раз чи по=тім? 

- Платіть за=раз і ще да=йте, будь ла=ска, ваш па=спорт. 

- Ось. 

 

- У ме=не не працю=є замо=к. 

- В яко=му но=мері ви живе=те? 

- В но=мері 247. 

- До=бре. За=раз я подзвоню= ма=йстру. 

  

    b) Write Ukrainian equivalents for the following words. 

hotel room – 

single room – 

room for one day – 

to live – 

hotel – 

to pay – 

later – 

lock – 

to call – 

 

    c) Answer the questions using info from the text. 

1. Які номери= є в готе=лі? 

2. Скільки ко=штує но=мер на одну= добу=? 

3. Скільки  Ден бу=де жи=ти в готе=лі? 

4. Що є в но=мері? 

5. Коли= Ден бу=де плати=ти? 

6. Що не працю=є в но=мері? 

7. У яко=му но=мері живе= Ден? 

 

 

 ** 65.  a) Read and translate Jane and Linda conversations. 

- Джейн, оце= зу=стріч! Ра=да тебе= ба=чити! 

- Привіт! Не ба=чила тебе= сто ро=ків. Ти звідки? 

-  Я зі Льво=ва, була= на конфере=нції. Че=рез два дні я їду в 

Дніпропетро=вськ. А за=раз іду в готе=ль. Мені потрібний но=мер.  

- Я теж живу= в цьо=му готе=лі. 



Topic 7. Public Transport. Travelling. Hotel 

US Peace Corps Ukraine: Language Manual in Ukrainian 259 

1 
обслуго=вування

 

2 
вибира=ти

 

3 
на=віть

 

- Ну і як, тобі подо=бається тут? 

- Так, тут ду=же га=рні і недорогі номери=, га=рне обслуго=вування
1
. А 

чому= ти не замо=вила но=мер? 

- У ме=не не було= ча=су. А що, вільних номерів нема=є? 

- Так, звича=йно є. Але= це зручніше. 

 

- Яки=й но=мер ти хо=чеш замо=вити? 

- А скільки ко=штує но=мер на добу=? 

- 57 гри=вень і 43 гри=вні. Ти мо=жеш подиви=тися но=мер, а по=тім 

вибира=ти
2
. 

- А плати=ти потрібно відра=зу чи по=тім? 

- Відра=зу.  

- Ну а як сніда=нок ? 

- Сніда=нок вхо=дить у ва=ртість но=мера. І хо=чу тобі сказа=ти, що їжа 

тут ду=же смачна= і не ду=же дорога=. Я на=віть
3
 іноді тут вече=ряю. 

_________________ 

       

 

 

 

    b) True or false. 

1. Че=рез 3 дні Джейн їде у Львів. 

2. Джейн потрібний двомісний но=мер. 

3. Лінда теж живе= в цьо=му готе=лі. 

4. Джейн замо=вила но=мер, тому= що це ду=же зру=чно. 

5. У готе=лі є вільні номери=. 

6. Плати=ти потрібно відра=зу. 

7. Вече=ря і сніда=нок вхо=дять у ва=ртість но=мера. 

 

    c) Fill in the blanks. 

1. А за=раз я йду в готе=ль, мені _________  но=мер. 

2. Так, тут га=рні недоро=гі _______, га=рне __________. 

3. А чому= ти не ___________ но=мер? 

4. А що __________  номерів нема=є? 

5. Це ду=же __________. 

6. Яки=й но=мер ти хо=чеш __________? 

7. Ти мо=жеш ___________  но=мер, а по=тім виби=рати. 

8. Сніда=нок __________ у _____________ номера=. 

 

    d) Ask your groupmate about the hotel people in the dialogue are speaking 

about. 

 

*** 66.  a) Read and translate the dialogues. 

- До=брий ра=нок!  Готе=ль «Русь». Чим мо=жу допомогти=? 

- До=брий ра=нок! Я Майкл Мо=рган. Я дзвоню= з Вінниці. Я хотів би  

забронюва=ти но=мер з понеділка. 

- До=бре. Ви хо=чете одномісний чи двомісний? 

- Одномісний, будь ла=ска. Скільки ко=штує но=мер на добу=? 

- 70 гри=вень. Як до=вго ви бу=дете жи=ти в готе=лі? 

- Я ду=маю, що 3 дні. Но=мер бу=де заброньо=ваний на моє= ім'я=? 

- Так. 

- Відмінно. Дя=кую. До поба=чення. 

 

- service 

- to choose 

- even 
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забронюва=ти, но=мер люкс, на 5 діб, 

сніда=нок,  два=дцять пе=рше ли=пня, мене= 

ціка=вить, вільний, допомогти=. 

- До=брий день! Мені тре=ба двомісний но=мер. Скільки ко=штує таки=й 

но=мер на добу=? 

- 154 гри=вні. 

- О, це до=рого. У вас є деше=вший но=мер? 

- Так, є за 120 гри=вень. 

- Мо=жу я подиви=тися цей но=мер? 

- Так, звича=йно. Дру=гий по=верх, 254 но=мер. 

 

- Ну що? 

- Мені цей но=мер підхо =дить. А сніда=нок вхо=дить у ва=ртість но=мера? 

- Так, сніда=нок у нас з 7:30 до 10:00 у рестора=ні, пря=мо по 

коридо=ру. На яки=й час ви зупи=нитеся? 

- Я ду=маю, що на ти=ждень. 

- До=бре. Ось бланк. Запо=вніть його=, будь ла=ска. 

- Бу=дьте ласка=ві, допоможіть мені запо=внити бланк. 

- Я вам допоможу=, тільки мені потрібний ваш па=спорт ..............  

- Ось, будь ла=ска. Поста =вте підпис тут. Ваш ключ. Приє=много 

відпочи=нку. 

 

- Ви=бачте, моя= кімна=та не при=брана. 

- Яки=й у вас но=мер? 

- 147. 

- Я за=раз надішлю= покоївку. 

 

- Я їду сього=дні в 16 годи=н. Приготу=йте, будь ла=ска, раху=нок. 

- Ваш раху=нок гото=вий. Ви мо=жете оплати=ти його= пря=мо за=раз. 

- До=бре. Ви=кличте, будь ла=ска, таксі на 15:00 і, якщо= вам не ва=жко, 

розбудіть ме=не в 13:00. 

 

   b) What types of rooms are there in the hotel? 

 

   c) What verbs can be used with the noun НО=МЕР? 

 

   d) Compose a dialogue between a hotel receptionist and a visitor using the 

words: 
 

  

 

 

*** 67.  a) Read and translate the dialogue. 

- Привіт! Як вихідні? 

- Про=сто су=пер. Я з дру=зями ходи=в у туристи=чний похід. 

- Куди= са=ме
1
 ви ходи=ли? 

- У ліс на окра =їні міста. 

- Так, я зна=ю, це ду=же краси=ве місце. Я там був мину=лого літа. Ви 

бра=ли з собо=ю наме=т? 

- Так, але не тільки наме=т, але= ще і спа=льні мішки=, щоб не було= 

хо=лодно спа=ти. А тако=ж ліхта=рики, сірники=, їжу, во=ду, надувни=й
2
 

чо=вен... 

- Та-а-к, сумки=, напе=вно були= жахли=во важкі... 

- Не те сло=во! Але= відпочи=нок був відмінний. Ми купа=лися, 

загоря=ли, пла=вали на човні і лови=ли ри=бу. Але= са=ме ціка=ве було= 
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1 
са=ме

 

2 
надувни=й 

3 
всере=дину 

4 
полуни=ця

 

5 
за=сіб від комарів  

 

по=тім – ми розвели= бага=ття і звари=ли ю=шку. По=тім ми пішли= 

всере=дину
3
 лісу по стежи=ні і знайшли= полуни=цю

4
. 

- Вас комарі не з'їли? 

- Нас врятува=в за=сіб від комарів
5
. 

___________________ 

  

 

 

 

 

 

   b) Answer the questions. 

1. Як ча=сто ви хо=дите в похо=ди? 

2. З ким ви звича=йно хо=дите в похо=ди? 

3. Що ви бере=те з собо=ю в похід? 

4. Як ви прово=дите час у похо=ді? 

5. Який похід був са=мим трива=лим? 

6. Що ви готува=ли в похо=ді? 

 

   c) Tell about the most interesting story, which happened to you on one of 

such hikes. 

 

*** 68.  a) Read and translate the dialogues. 

- Джи=на, як ти провела= літо? 

- Я подорожува=ла по країнах Євро=пи. 

- Де ти була=? 

- Я була= в По=льщі, Че=хії, Слова=ччині, Болга=рії, Іта=лії. 

- А як ти дізна=лася про поїздку? 

- Я поба=чила рекла=му по телевізору, записа=ла номер телефо=ну і 

подзвони=ла. Це було= туристи=чне аге=нтство «Гамалія». 

Вони= і квитки= тобі купили? 

- Так, вони= забронюва=ли мені місця= в по=їзді. 

- А ти прохо=дила ми=тний контро=ль на кордо=ні? 

- Так, звича=йно. У нас перевіря=ли паспорти= і бага=ж. 

- А ти запо=внювала ми=тну деклара=цію? 

- Ні, тому= що в ме=не не було= бага=то гро=шей і кошто=вних рече=й. 

 

   b) Match the word combinations. 

 

  

 

 

 

 

 

  c) Tell about your last journey and your impressions about it. 

 

*** 69. There is a proverb: “Кра=ще оди=н раз поба=чити, ніж сто разів почу=ти” (It’s 

better to see once than one hundred times to hear/listen). Do you agree? 

Explain why. 

 

 

- exactly 

- inflatable 

- indepth 

- wild-straw 

- insecticide (bug-spray) 

-  

по=дорож 

дізна=тися 

туристи=чне 

забронюва=ти 

прохо=дити 

запо=внювати 

аге=нство 

ми=тна деклара=ція 

про поїздку 

ми=тний контро=ль 

місця= 

по країнах Євро=пи 
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Дава =йте Підведе=мо Підсумки!/Let’s Sum Up!  

 

У Місті/In a City. 

 

 * 70.  а) Translate the words. 

Куди= __________ цей  авто=бус? 

       (to go) 

Де _____________ авто =буса? 

                  (stop) 

 

Скільки ____________ до це=нтру? 

              (stops) 

Яка= ______________ зупи=нка? 

        (next) 

Ви _______________ за=раз ? 

    (to get off) 

Водій ______________ тут, будь ла=ска. 

            (to stop) 

  

    b) Ask the questions to the statements. 

Цей авто=бус йде в це=нтр. 

_____________________________? 

 

До па=рку чоти=ри зупи=нки. 

_____________________________? 

 

До шко=ли йде маршру=тка № 2. 

_____________________________? 

 

Насту=пна зупи=нка «Готе=ль». 

_____________________________? 

 

Так. Я вихо=джу. 

_____________________________? 

 

    c) Compose the dialogue using the phrases from part b) of this exercise.  
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 * 71. Transform the dialogues, using the scheme. 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

  

 a) - Яка= маршру=тка йде до па=рку? 

  - Маршру=тка № 5. 

           

 

 b) - Скажіть, будь ла=ска, скільки 

   зупи=нок до інститу=ту? 

  - Дві зупи=нки. 

 

 с) - За=раз зупи=нка «Шко=ла». 

  - Яка= насту=пна зупи=нка? 

  - Насту=пна зупи=нка «Банк». 

  

*** 72. Read and translate the dialogues. 

    a) Fill in the gaps. 

 

- Ви=бачте, ви не ска=жете, як мені  __________  до найбли=жчої ста=нції 

метро=? Я пога=но орієнту=юся в нови=х райо=нах. 

- Так, у нови=х райо=нах завжди= ва=жко орієнтува=тися. __________  по цій 

ву=лиці, на ро=зі ви поба=чите кафе=. Вам потрібно _________  наліво і 

________ хвили=н де=сять. 

- А як  __________   ста=нція метро=? 

- «Оболо=нь». 

- Дя=кую. 

- Будь ла=ска. 

 

- Бу=дьте ласка=ві, мені потрібно  ___________  у це=нтр. На яко=му авто=бусі 

найкра=ще  ____________ ? 

- У це=нтр йдуть бага=то авто=бусів. А куди= вам там потрібно? 

- На Центра=льну по=шту. 

- Тоді вам кра=ще _______ на п'я=тому чи два=дцять дру=гому троле=йбусі. А 

там запита=єте, де  _____________  Центра=льна по=шта. 

- Дя=кую. 

- Нема= за що. 

Маршру=тка №9 

Маршру=тка № 5 

шко=ла 

банк 

парк 

університе=т 

кафе= 

інститу=т 

база=р 

бізнес-це=нтр 

це=нтр 

Маршру=тка № 17 

Words for substitution: 

 шко=ла, університе=т,         

 банк, кафе=, інститу=т.  

Words for substitution:  

 база=р, це=нтр, парк, кафе=, 

 банк. 

Words for substitution: 

бізнес-це=нтр, кафе=, 

університе=т, база=р. 
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- Ви=бачте, ви не зна=єте, на цьо=му трамва=ї я  ___________  до бульва=ру 

Шевче=нко? 

- Так, доїдете. Вам тре=ба ви=йти на Театра=льній пло=щі. 

- А це  ________  ? 

- Не ду=же дале=ко. Зупи=нки три-чоти=ри. 

- Дя=кую. 

- Будь ла=ска. 

 

- Ви=бачте, ви  ________  на насту=пній зупи=нці? 

- А яка= бу=де зупи=нка? 

- «Пло=ща Перемо=ги». 

- Ні, мені потрібно вихо=дити че=рез одну=  ___________ . 

- Дозво=льте пройти=. 

- Будь ла=ска. 

 

- Скажіть, будь ла=ска, як  ____________  до ста=нції метро= «Либідська=»? 

- Вам тре=ба  ________  в іншу сто=рону до  ________  метро= «Хреща=тик», а 

там переся=дете на іншу лінію. 

- Дя=кую. 

- Нема= за що. 

(телефо=нна розмо=ва) 

 

- Андрій, до=брий вечір. 

- Джеймс, привіт. Де ти знахо=дишся? Ми тебе= усі чека=ємо. 

- Я, здає=ться, заблука=в. За=раз я стою= біля книга=рні на Львівському 

проспе=кті. 

- Тобі тре=ба ___________  на іншу сто=рону проспе=кту і  __________ 

ліво=руч.  __________  уздо=вж проспе=кту, а я тебе= там зустріну. 

- До=бре. Я зрозумів. Дя=кую. 

- До зу=стрічі. 

 

    b) Answer the questions. 

1. Де вам подо=бається жи=ти: у це=нтрі міста чи на окра=їні? Чому=? 

2. Де ви живе=те за=раз? 

3. Скільки ча=су ви їдете/йде=те в це=нтр? Якщо= їдете, то на яко=му ви=ді 

тра=нспорту? 

4. Що ви зазвича=й ро=бите в тра=нспорті (ди=витеся у вікно=, чита=єте, 

розмовля=єте)? 

5. Що ви бу=дете роби=ти, якщо= проїдете свою= зупи=нку? 

6. Звича=йно в тра=нспорті бага=то люде=й, чи їздили ви в «годи=ну пік»? 

7. Ви зго=дні з тим, що сього=дні ду=же ва=жко жи=ти у вели=кому місті 

без метро=? 

8. У яки=х міста=х ва=шої країни є метро=? 

9. Чи подо=бається вам робо=та метро= в Ки=єві? 

 

 ** 73. Using the Kiev metro plan act out the situations. 

1. You are at “Darnytsia” station. You want to get to “Obolon” station. 

 

2. You are at “Vydubychi” station. You need to get to “Lybids’ka” station. 

 

3. You are at “Sviatoshyn” station. You need to get to “Petrivka” station. 
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1 
цвіту=ть кашта=ни

 

2 
поблука=ти

 

3 
поси=діти

 

4 
помилува=тися

 

5 
багатолю=дно

 

6 
«годи=ни пік» 

7 
риболо=вля

 

8 
да=ча

 

9 
ву=дки

 

10 
під гіта=ру

 

11 
луна=є

 

12 
не забува=йте 

 

13 
ре=чі

 

 

 

 ** 74. Act out the following situations. 

1. You are going to the center by trolleybus and suddenly you find out that the 

trolleybus is going to the trolley park (depot). Ask how to get to the center. 

2. You are at the back of an overcrowded bus and the driver doesn’t announce 

stops. You have to get off the bus. Make sure that the next stop is yours 

and try to make your way to the exit. 

3. You invited your friend to the theatre but unfortunately he/she doesn’t 

know where it is located. Explain your friend where the theatre is situated 

and how to get there. 

4. You took a taxi but suddenly realized you don’t remember the name of the 

street you need to get to. Explain your taxi driver how to get there. 

  

*** 75.  a) Read and translate the text. 

Моє= улю=блене місто – Ки=їв. Особли=во я люблю= Ки=їв навесні, у 

тра=вні, коли= цвіту=ть кашта=ни
1
. Я люблю= поблука=ти

2
 стари=ми ву=лицями 

Подо=лу, поси=діти
3
 у зати=шному кафе= на Хреща=тику, помилува=тися

4
 квітами 

в ботанічному саду=. Сього=дні я їду на Хреща=тик. Туди= мо=жна доїхати на 

авто=бусі і троле=йбусі, але= це до=вго. Мо=жна їхати на таксі, але= це до=рого. 

Тому= найкра=ще їхати на метро=. Це са=мий зру=чний вид тра=нспорту. У метро= 

га=рний се=рвіс. Тут завжди= чи=сто і світло. Звича=йно в метро= багатолю=дно
5
. 

Особли=во бага=то люде=й тут у «годи=ни пік
6
». Усі поспіша=ють, і обли=ччя у всіх 

серйо=зні. Сього=дні вихідни=й день. Лю=ди їдуть на пікнік, на риболо=влю
7
, на 

да=чу
8
. У рука=х у багатьо=х вели=кі су=мки, рюкзаки=, ву=дки

9
. Молоді лю=ди на 

платфо=рмі співа=ють весе=лу пісню під гіта=ру
10

. Ось і по=їзд. Две=рі 

відчиня=ються. По=їзд стоїть на ста=нції дві хвили=ни. Луна=є
11

 оголо=шення: 

«Обере=жно, двері зачиня=ються. Насту=пна зупи=нка «Університе=т». Шано=вні 

пасажи=ри, бу=дьте ува=жні. Не забува=йте
12

 свої ре=чі
13

 у ваго=ні». По=їзд 

відправля=ється. У всіх га=рний на=стрій. Ду=маю, що і мій вихідни=й бу=де 

га=рним. 

__________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

   

   b) Find in the antonyms to the words from the text. 

 

  

  

 

 

 

 

      

нови=й  

сюди=  

недо=вго  

де=шево  

гірше  

незру=чний  

пога=ний   

бру=дно  

те=мно  

ма=ло  

невесе=лі  

робо=чий день  

мале=нькі  

старі  

- the chestnut trees are in blossom 

- to wander 

- to sit 

- to admire/watch with pleasure 

- crowded  

- rush hour 

- fishing 

- to the dacha/cottage house 

- fishing rods 

- on the guitar 

- sounds 

- don’t leave/forget 

- belongings 
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   с) Complete phrases from the text. 

1. Обере=жно .................................. 

2. Не забува=йте ............................... 

3. Насту=пна .................................. 

4. Шано=вні .................................. 

5. Бу=дьте ......................................... 

 

   d) Answer the questions about the text. 

1. На чо=му мо=жна доїхати до  Хреща=тика? 

2. Який са=мий зру=чний вид тра=нспорту? 

3. У метро= га=рний се=рвіс? 

4. Коли= в метро= бага=то люде=й? 

5. Скільки ча=су по=їзд стоїть на ста=нції? 

 

 

По=доріж /Traveling 
 

   * 76. Ask your friend about his/her favorite type of transportation. 

 

 ** 77. Act out the following situations. 

1. You are planning to go to Ternopil. Find out the price of the ticket and buy 

it. 

2. You found out that your seat in the bus is occupied. What will you do? 

3. You want to catch a bus to visit another PCV. Make inquiries at the         

  ticket counter to arrange for the trip. 

4. You have dollars only. You want to buy a ticket to Lviv. Find out how  

 much it costs, exchange money and buy a ticket. 

5. You are approaching Kiev (coming back from your site) and your bus 

breaks down at the out skirts of the town and it’s obvious that it will take 

hours and hours to repair it. Find out where you are. How far you are from 

the center and how can you get there? 

6. You’ve just boarded the train. Find out where your compartment and seat are. 

7. You need to call the railway station and reserve a ticket for the train Kiev-

Odessa. 

8. You need to call Directory Information of the railway station and determine 

arrival time of the train Kharkiv-Kiev. 

9. Find out all the information about how to get to your city at the Information 

Desk. 

10. You missed your bus and you need to get to know when the next one 

leaves. 

11. You missed your bus and you need to call your Host Family to let them 

know you will be later. 

12. There is a drunken man in your compartment. You want to change seats. 

13. You are on a train. People want to get acquainted with thir neighbors. Start 

a conversation. You can start speaking about the weather. 

14. You lost your wallet and you don’t have any money but you have to get to 

the place of destination. What will you do?  

 

*** 78. There is a proverb: “Кра=ще оди=н раз поба=чити, ніж сто разів почу=ти” (It’s  

   better to see once than one hundred times to hear/listen). Do you agree?  

   Explain why. 
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1 
дава=йте 

2 
чудо=ве 

3 
м'яки=й 

4 
захо=плюватися 

5 
старови=нне 

6 
промисло=вий

 

7 
відо=мий

 

*** 79.  a) Read and translate the text. 

 

По=дорож по країні 

 

Ви лю=бите подорожува=ти? Дава=йте
1
 поїдемо в чудо=ве

2
 місто. Воно= 

знахо=диться на півдні на=шої країни, на Кри=мському піво=строві. Це Я=лта. 

Те=пле мо=ре, м'яки=й
3
 клімат, свіже морське= повітря. Що мо=же бу=ти кра=ще? 

Мо=же, ви не лю=бите мо=ре? Дава=йте поїдемо на за=хід. Карпа=ти – го=ри, що 

до=бре зна=ють не тільки в Україні, але= й в інших країнах світу. Ви 

захо=плюєтеся
4
 істо=рією України? Дава=йте поїдемо на північ, у старови=нне

5
 

місто Чернігів, чи в це=нтр, у столи=цю України – місто Ки=їв. Музе=ї, це=ркви, 

па=м'ятники розка=жуть вам про історію на=шої країни. Мо=же ви хо=чете 

познайо=миться з промисло=вими
6
 райо=нами? Дава=йте поїдемо на схід. 

Луга=нськ, Доне=цьк, Го=рлівка – це відо=мі
7
 промисло=ві це=нтри України. 

_________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   b) Write down the names of all Ukrainian cities you know. Look at the map 

of Ukraine and say where some cities are situated using the model. 

  

Місто ..................      знахо=диться                 України. 

         

         

 

 

   c) Translate the words and circle the words from the text. 

Ка=рта, світ, країна, штат, столи=ця, о=бласть, райо=н, місто, село=, 

о=стрів, піво=стрів, океа=н, мо=ре, о=зеро, ріка, гора=, південь, північ, схід, 

це=нтр.  

 

   d) Finish the sentence and write all possible vatiants using the text. 

Дава=йте ..... 

 

 

   е) Choose the correct variant. 

  

1. Я=лта знахо=диться  

 

 

 

 

2. У Я=лті є     

 

 

 

 

- let’s 

- wonderful 

- mild (about climat) 

- to be interested in 

- ancient 

- industrial 

- famous 

на півночі 

на півдні 

на за=ході 

на схо=ді 

а) на півночі 

б) на за=ході 

в) на півдні 

г) на схо=ді 

 
а) мо=ре 

б) ліс 

в) о=зеро 

г) ріка= 
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3. Карпа=ти знахо=дяться 

 

 

 

 

4. Луга=нськ – це  

 

 

 

   f) Answer the questions. 

1. Де знахо=диться Я=лта? 

2. Як назива=ються го=ри на півдні України? 

3. Яке= місто знахо=диться на півночі України? 

4. Які промисло=ві міста України ви зна=єте? 

 

 

 * 80. Fill in the gaps with the words given below. 

1. Мені потрібний ____________  но=мер. 

2. Вільних ____________  нема=є. 

3. Я хо=чу ______________  но=мер. 

4. Скільки ко=штує но=мер на __________  . 

5. ____________  тре=ба за=раз чи по=тім? 

6. Я __________  ключ у но=мері. 

7. У ме=не ___________  кран. 

 

 

 

 

 

 ** 81. Translate the words from English into Ukrainian. 

1. Мені потрібний _________________________. 

                 (double room) 

2. Я мо=жу ______________________. 

          (to make a reservation) 

3. Скільки ко=штує __________  на  __________? 

               (room)  (for 24 hours) 

4. Я хо=чу __________  но=мер. 

        (to see) 

5. ____________ впе=ред чи при  __________? 

  (the payment)            (departure) 

 

6. Кімна=та _________. 

            (dirty) 

 

7. Сніда=нок ___________ у ва=ртість но=мера? 

        (included) 

8. ______________ сніда=нок у ____________. 

        (I need)            (hotel room) 

 

 

 

но=мерів, добу=, одномісний, замо=вити, 

забу=в, не працю=є, плати=ти 

а) на півночі України 

б) на Кри=мському піво=строві 

в) на за=ході України 

г) на Азо=вському мо=рі 

 
а) столи=ця України 

б) промисло=вий це=нтр 

в) куро=ртне місто 

г) істори=чний це=нтр 
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*** 82. What phrases would you say if. 

1. You need a double room; 

2. You want to make a reservation; 

3. You want to see the room; 

4. The price is too high for you; 

5. You want to know the payment for your room; 

6. You left your key in the room; 

7. You want the person on duty to call a taxi; 

8. You want to know if breakfast included. 

 

     

 

 ** 83. Act out the following situations. 

1. You are calling the hotel; you want to make a reservation for your friends 

and yourself. 

2. You are at the hotel. You need a single room, but there are no vacant ones. 

Entreat or even bribe a receptionist to find something for you. 

3. You share a hotel room with a person who snores loudly. Ask the 

receptionist to change the room. 

4. Order food to your hotel room. 

5. You have missed the last bus to your city. Find a hotel. 

 

 ** 84. You are a manager of a new hotel. Place an advertisement in the newspaper 

about your hotel. 

 

*** 85. Two people are sharing news from home. Phrases given in the sections 

“Surprise and Disbelief” and “Asking for and Reporting Additional 

Information” will help you to complete the conversation between them. 

 

 

Person A Person B Person A 

- Учо=ра був  

землетру=с. 

- Не мо=жу повірити! - Я чув це по ра=діо. 

... 

 

- Жарту=єте? ... 

... ... 

 

- Я ба=чив це по телевізору. 

- Ви не повірите 

   цьо=му, але= ... 

 

... ... 

... 

 

- Це неможли=во! ... 

 

 

*** 86. Read and translate the dialogue. 

    a) Find the words, which express disbelief. 

  

    b) Substitute them with synonyms using section words. 

- У ме=не є новина=. 

- Що тра=пилося? 

- Оле=г одружи=вся. 

- Жарту=єш? 

- Ні, я серйо=зно. Ка=жуть, вони= зустріча=лися 2 ро=ки. 
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*** 87. Read the dialogues, translate them and find phrases from sections “Surprise 

and Disbelief” and “Asking for and Reporting Additional Information”. 

- Ви чу=ли? Як, ви ще не зна=єте?! Сього=дні вночі був землетру=с. Весь 

буди=нок тремтів. 

- Невже=? Ви, напе=вно, жарту=єте? 

- Я серйо=зно! Запита=єте в Крисюків. Оста=п Опана=сович не да=сть 

збреха=ти. У його= кварти=рі трясло= сильніше всьо=го. 

- А-а-а! Усе= зрозуміло. До Крисюків приїхав брат з Козя=тина. Він ду=же 

го=лосно хропе= вночі. 

- Це неможли=во. Не мо=жу повірити в це! 

- Хо=чу вас заспоко=їти. Наш буди=нок мо=же ви=тримати і не таке= хропіння. 

 

- Ти чу=ла, у на=ше місто приїжджа=є Теа=тр Дра=ми з Ки=єва. 

- Невже=? Я ду=же ра=да, адже= я люблю= цей теа=тр. Я, безумо=вно, не хо=чу 

пропусти=ти наго=ди піти = на виста=ву. Яки=й у них репертуа=р? 

- Я не впе=внений з при=воду репертуа=ру їхніх гастро=лей, але=, по=за 

су=мнівами, вони= привезу=ть кра=щі виста=ви. 

- Ти зна=єш, коли= почина=ється про=даж квитків? 

- Я не зна=ю. Ду=маю, мо=жна подзвони=ти в ка=су й отри=мати інформа=цію. 
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ON YOUR OWN. SELF- DIRECTED TASKS 

 

 

 

 

1.  City Transport  

a) Walking about the town pay attention to the kinds of transport that you see. 

b) Which transport do people use most often? 

c) Ask people, how much a ticket for a bus, trolleybus, route taxi, tram is. 

d) Note where the stops are located. Read their names, try to remember them. 

 

2.       Ways to Get to Places 

a) Ask your host family  

- by what transport it is better to get to the center of the town/your  

 workplace/park, etc. 

- how much a ticket costs 

- where the nearest stop is. 

b)Write down possible routes. 

c) Choose the necessary route and take a bus or other transport there. 

d) Share your experience with friends. 

 

3.         On a Bus 

When going by bus/trolleybus/tram/route taxi, ask the conductor/passengers 

a) what the next stops are going to be 

b) ways to get to different places in your community 

c) other transport you need to take/change to in order to get to them. 

 

4.         Using a Taxi 

a) Learn how you can call a taxi and how much it costs. 

b) Write down telephone numbers of a taxi service/s in your town. 

c) Call a taxi, tell your address, entrance door number. 

d) Explain where you want to go and ask how much it will cost. 

e) Share your experience with HF/friends.  

 

5. Safety  

Using public transport observe how people behave. What safety rules do you 

notice they observe? 

 

6. Field trip. Trans-city railway. 

a) Find your way to the train station from the place where you have your    

      language class. 

b) Once at the station, walk around and find out 

- what means of transportation are available to get to/from the station 

- how the station is organized - what the building looks like  

- the arrival and departure schedules 

- where the ticket offices are and what their working hours are  

- where the platforms/tracks are 

- where the information booth and other services are. 
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Here are some phrases that you can use: 

Як діста=тися до вокза=лу? How can I get to the (train) station? 

Я пога=но розмовля=ю українською I don’t speak Ukrainian well. 

Де ка=са/ко=лія №2? Where is the ticket office/track 2? 

Да=йте, будь ла=ска, квито=к до Ки=єва 

на 27 (два=дцять сьо=ме) лю=того. 

Give me a ticket to Kyiv for the 27
th

 

of February, please. 

 

7. Vacation 

a) Plan where you would like to go to have a vacation 

b) Work out the route of your trip 

c) Decide what kind of transport you will use 

d) Go to the bus/railway station and learn/write down all the information 

necessary for your trip.  

 

 

SOME USEFUL TIPS FOR SELF- DIRECTED LEARNING 

 

ЛЕ=КСИКА/VOCABULARY 

 
 
 
1. Types of Transport 

 Play a game with your friends on who knows more types of transport. 

 The one who says the last name wins. 

 

2. Jazz-chants 

 This jazz chant with the phrases needed when on a crowded bus will help you 

remember them better. 

          - Ви=бачте! 

 Пропустіть! 

Дозво=льте! 

Ви вихо=дите? 

                       - Ні, прохо=дьте! 

 

 The other jazz-chant will help you remember the phrases for asking a driver to 

stop at the place you need. 

Водій!   

Ви=бачте!  

Біля теа=тру, будь ла=ска!  

Зупиніть! 

 

3. At the Station 

Draw a plan of a bus/railway station. Write what objects are located there.  

             Example: 

 

    ?   ? 

        

?   ?    ? 

        

        

   ?     

вхід 

ка=си ви=хід 
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4. Flash Cards 

Make flash cards with the phrases from the topic you find most important. 

 Example:  

 

  

 

 

 

 

 

 

4. Do you know geography? 

Name any place or country, for example, Аме =рика. Your partner should name 

another one, which starts with the last letter of your word. 

 Example: 

   Аме=рика       А=зія      Яма=йка                 А………… 

 

5.         Packing for a trip 

First name a route for your trip. You can choose some exotic place, like the 

North Pole, Asia, Africa. Then, taking turns, name what you will take with you 

on the trip. The person who names more things, wins.  

 

6. Who will pack a suitcase faster 

You are going on a journey, write a list of things you will need. The person who 

writes the most complete list first, wins. 

  

7. Titles for the Pictures 

You have pictures after your journeys. Think of interesting titles for them. 

 

8.  Crossword Puzzles 

Make a crossword puzzle/s with the vocabulary from the chapter, ask your 

group mates/friends to solve it, check if they did it right. 

 

ГРАМА=ТИКА/GRAMMAR 

 

I. Question Words and Cases 

 

1. To know better the questions  Де?  Куди?  Звідки?  prepare the following table.  

Сього=дні я 

був/була= 

Я ходи=в/ходи=ла 

їздив/їздила 

Я прийшо=в/прийшла= 

приїхав/приїхала 

Я піду=/ 

поїду 

Де? (Loc.) Куди=? (Acc.) Звідки? (Gen.) Куди =? (Acc.) 

у теа=трі у теа=тр з теа=тру у теа=тр 

 Fill it in every day on the basis of your real plans and events. It will also help 

you remember the vocabulary. 

 

2. a) Prepare cards with question-words. 

 

  

 

 

 

По=їзд прибува=є на пе=ршу ко=лію. 

 

прибуття= по=їзда 

 
відпра=влення по=їзда 

 

Де? Куди=? Звідки? 
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b) Prepare a list of verbs that can be used with these questions.  

Example: жи=ти 

працюва=ти 

навча=тися 

відпочива=ти 

обідати 

 

c) Ask questions, using the question words and the verbs. 

Example:  Де ви живе=те? 

 

d) Answer the questions. 

Example:  Я живу= в Україні. 

 

 

II. Verbs of Motion 

 

3. Prepare the following flip chart.  

 
Проце=с ру=ху Поча=ток ру=ху Кіне=ць ру=ху 

Регуля=рний 

рух 

  

їхати 

 

поїхати 

 

приїхати 

              ча=сто 

їздити    рідко 

                інколи 

 Present Future Future Present 

я їду поїду приїду їжджу 

ти їдеш поїдеш приїдеш їздиш 

він їде поїде приїде їздить 

вона= їде поїде приїде їздить 

ми їдемо поїдемо приїдемо їздимо 

ви  їдете поїдете приїдете їздите 

вони= їдуть поїдуть приїдуть їздять 

 Past Past Past Past 

він їхав поїхав приїхав їздив 

вона= їхала поїхала приїхала їздила 

вони= їхали поїхали приїхали їздили 

       Put it in a place where you can see it often. Practice the patterns. This will help 

you use the verbs of motion correctly. 

 

4. Grammar Train 

a) Prepare cards. 

Example: 

Я/іти=/в/бібліоте=ка 

Ми/їхати/в/Оде=са 

Він/ходи=ти/на/по=шта 

Він/приїхати/з/Аме=рика 

Я/поїхати/в/Іта=лія 

Ми/їздити/ча=сто/на/стадіо=н 

Вона=/приїхати/додо=му /пізно 

 

b) Take cards one by one making sentences with the words on them. 

Example: 

Я/іти=/в/бібліоте=ка. - Я іду= в бібліоте=ку. 

 

Де? 
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c) Ask questions about the sentences you make. 

Example: 

Я іду= в бібліоте=ку. - Куди= я іду=? 

 

5. Make a plan of your trips for a week to practice verbs of motion and cases. 

День ти=жня Час Рух Тра=нспорт 

У понеділок о 9:00 я поїду  на робо=ту на маршру=тці 

 

 

   

 

6. Add new prefixed verbs of motion to your list. 

Їхати Пливти= Летіти 

поїхати 

доїхати 

переїхати 

об’їхати 

заїхати 

під’їхати 

від’їхати 

ви=їхати 

приїхати 

попливти= полетіти 

 

 

III. Modal Words  

 

7. This jazz-chant will help you remember the conjugation of the verb  могти =. 

Я мо=жу малюва=ти, 

Ти мо=жеш танцюва=ти, 

Він мо=же готув=ати, 

Ми мо=жемо співа=ти. 

Ви мо=жете за них радіти. 

Вони= мо=жуть кла=сно жи=ти.  

 

 

СПІЛКУВА=ННЯ/COMMUNICATION 

 

1.  A Trip About the Town 

You may want to go on a trip about the town. Describe the route. 

Discuss with friends and your host family how to plan your trip better. 

 
2. Situations 

 Acting out the situations will help you be prepared if they occur in real life.  

a)  At a bus stop   

 You wanted to get to the institute/theatre/museum/stadium, but got 

out of the bus at the wrong bus stop. Ask for directions. 

 You are standing at a bus stop waiting for a bus. A person asks you 

how to get to some place. Give directions. If you don’t know, 

recommend someone who would know. 

 

b) At a taxi stand 

You are late for a train. Take a taxi and ask the driver to take you to   

the railway station. Suggest the shortest route. 
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c) On a bus 

 You are going by bus/trolley bus/ route taxi to the 

museum/theatre/stadium but you don’t know for sure at what bus stop 

you should get off. Ask the passengers. 

 Ask the conductor/passengers how much the ticket is. Buy a ticket or 

pass the money to the driver. 

 You want to get off a bus/route taxi. Ask the passenger in front of you 

if he/she is getting off at the next stop. 

 Respond to the passenger asking you if you are getting off at the next 

stop. Let him/her make their way to the exit. 

 Ask the route-taxi driver to stop the route taxi at the place you need. 

 You are going by trolley-bus. Ask a passenger to punch your ticket for 

you. 

 If you are asked to punch a ticket for somebody, do it and give the 

ticket back. 

 

d) In the metro 

 You are going by metro for the first time. Ask where you can change 

money, how you should pay for the metro, where to buy a token. 

 Ask how to get to the station you need. 

 Ask what the next station is. 

 Ask where the exit to the city is or how you can change stations. 

 

e) Going on a Journey 

 Tell your friend/HF in what countries you have been and what you 

 liked most. What tips can you give to people who are going there?    

 (traditions, language, cuisine, etc.) 

 Recommend what people should see in that country. 

    Discuss with your friends where you want to go. Make a route for your  

      journey. Explain why you chose it. 

 Make a list of the things you will take going there. 

 

f) Bus/Railway Station 

 Discuss with your friends  

 what kind of transport you’d take for a business trip/for a vacation.  

 Are there many trains going in the direction you need? 

 What kind of ticket would you prefer: 1
st

 class, 2
nd

 class? 

 What services are there on a train?  

 How long will it take you to get to your destination? 

 

g) At the Ticket Office 

You are going to… Go to the ticket office and buy a ticket. Ask about 

the day, time, place, train number and name, car number and class, seat 

number. 

h) In the compartment 

 On the train people often talk. Try to suggest some interesting topics 

for the people in your compartment.  

 Ask the conductor when the next stop will be, how long the train will 

stay there, whether he/she will bring tea, how long it will take you to 

get to your stop. 
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3.  Discussions 

      Discuss the questions with your HF/friends, compare your answers. 

 How long does it take you to get to your working place? What 

transport do you use? 

 What do you usually do during the trip (look through the window, 

read)? 

 What will you do if you miss your bus stop? 

 Are there usually a lot of people in the transport? Did you ever use the 

transport during rush hour? Have you ever been in a traffic jam? 

 What kind of transport was most convenient for you in America? 

 

4. Going to Ukraine 

             Write a letter to a Ukrainian-speaking friend and describe your journey to   

             Ukraine. 

 

5.  Diary 

            Write about the trips you take in Ukraine in your diary in Ukrainian.  

 

 

НАСОЛО =ДЖУЙСЯ!/ENJOY IT! 

 
Ідіо=ми/Idioms 

 

Idiom Translation 
Your 

interpretation 
Its meaning 

English 

equivalent 

Годи=на«пік»  Rush hour    

«Про=бка» на 

доро=зі 

Traffic jam    

Тихіше їдеш – 

да=лі бу=деш. 

The slower you 

go - the farther 

you will reach. 

   

Повзти=, як 

черепа=ха 

To crawl like a 

tortoise 

   

Поспіши=ш – 

люде=й 

насміши=ш. 

If you hurry – 

you will make 

people laugh.  

   

Присісти на 

доріжку 

To take a seat 

for the road 

   

Швидки=й, як 

бли=скавка 

As fast as 

lightening 

   

Поспіша=й 

повільно. 

Hurry up 

slowly. 

   

Лю=биш 

ката=тися – 

люби= і са=ночки 

вози=ти. 

If you like to go 

sledding, learn 

to like carrying 

your sled. 

   

Як прийшло=, 

так і пішло=. 

Like it came, it 

left. 

   

Пла=вати як 

соки=ра 

To swim like an 

axe  

   

На люде=й 

подиви=тися і 

себе= показа=ти 

To look at 

people, to show 

oneself 
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Жа=рти/Jokes 

 

1. Ду=же схвильо=ваний чоловік бігає по вокза=лу. 

    -  Бо=же мій, я запізни=вся на по=їзд. Що я тепе=р бу=ду роби=ти? 

До нього підходить черговий: 

- Чому= ви так кричите=? Що тра=пилося? 

- Я запізни=вся на по=їзд,як я тепе=р потра=плю додо=му? 

- На скільки ви запізни=лися? 

- На дві хвили=ни. 

- А кричите= так, ніби ви запізни=лися на дві годи=ни. 

 

2. -  Я їхала до те=бе в метро=, - гово=рить ду=же по=вна па=ні своїй по=друзі, – і 

перекона=лася, що чоловіча гала=нтність іще= жива=. Уявля=єш, я увійшла= у 

ваго=н – і тро=є чоловіків вста=ли і поступи=лися місцем. 

 - Ду=маю, дорога= моя=, було= б доста=тньо і двох, – гля=нувши на її фігу=ру, 

відповіла= по=друга. 

 

3. На зупи=нці в авто=бус увійшла= жінка. Всі місця= були= за=йняті. Біля вікна= сидів 

молоди=й чоловік із закри=тими очи=ма. Жінка поду=мала, що він мо=же проїхати 

свою= зупи=нку, і ви=рішила його= розбуди=ти: 

- Молоди=й чоловік, проки=ньтеся. 

- А я не сплю. 

- Не спите=? А чому= ви тоді сидите= із закри=тими очи=ма? 

- Про=сто я не мо=жу ба=чити, як жінка в авто=бусі стоїть. 

 

4.          У літаку =. 
                

  Молоди=й чоловік сидів у літаку= і чита=в журна=л. Ра=птом він поба=чив 

             краси=ву дівчину. Молодо=му чоловікові ду=же сподо=балася дівчина. Він 

             хотів познайо=митися з нею, але= не знав, як це зроби=ти. Він до=вго диви=вся на  

             дівчину і наре=шті сказа=в: «Ви=бачте, ви теж летите= на цьо=му літаку=?» 

 

5.         Па=ні до=вго шука=є в су=мочці права= водія= і не мо=же знайти=. По=тім зверта=ється   

             до інспе=ктора, яки=й зупини=в її  маши=ну: 

                      -     Про=шу вас, подивіться, де мої водійські права=. Без окуля=рів я  

                             абсолю=тно нічо=го не ба=чу. 

 

6.          На вокза=лі. 

             Ма=ти і мале=нький син проводжа=ють ба=тька, яки=й їде відпочива=ти на південь. 

Коли= по=їзд відійшо=в, хло=пчик поба=чив, що до платфо=рми підійшо=в нови=й 

по=їзд. 

-       Диви=ся, ма=мо, - сказа=в хло=пчик, - по=їзд поверта=ється. Ма=буть, та=то    

         зно=ву  щось забу=в. 

 

7.         На зупи=нці таксі чоловік запи=тує: 

- Скільки ко=штує доїхати до вокза=лу? 

- 5 гри=вень. 

- А з багаже=м? 

- Бага=ж безкошто=вно. 

- Тоді беріть мій бага=ж, а я піду= пішки. 

 

8.                        -           Я завжди= їжджу в троле=йбусі без квитка=. 

- Я теж, але= я – контроле=р. 
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9.        Дружи=на:   Мій лікар гово=рить, що цього= ро=ку мені тре=ба їхати на мо=ре. А ти  

          що ду=маєш?      

Чоловік:     Я ду=маю, що тобі тре=ба іти= до іншого лікаря.   

 

 

       Пісня/Song 

 
911 

 

Ти моя= оста=ння любо=в, 

Моя= маши=на, моя= маши=на. 

Ти i я напи=лися знов, 

Моя= єди=на,                  

На смак бензи=на – ка=ви. 

День i нiч ди=хає час, 

А ми з тобо=ю живе=мо дво=є. 

Автомобi =ль бу=де у нас, 

Моє= ти со=нце. 

Я не оди=н, й ти не одна=. 

Скi=льки люде=й – стiльки маши=н.  

Ти не одна=, я не оди=н, 

Мiй телефо=н 911. 

Ти i я – щасли=ва сiм'я=, 

Бо ти маши=на i я маши=на. 

Мо=же твiй, а мо=же твоя=, 

Моя= єди=на, 

Нали=й бензи=на – ка=ви. 

Хто не забу=в – сього=днi до нас 

Захо=дьте в го=стi, захо=дьте в го=стi 

Ста=вити фiльм, мо=же i нас 

Коли=сь пока=жуть там. 

Я не оди=н, й ти не одна=. 

Скiльки люде=й – стiльки маши=н.  

Ти не одна=, я не оди=н 

Мiй телефо=н 911. 

 

 

Повір’я/Superstitions 

 
They say: 

 When you are going on a trip, a minute before you leave the house everyone in 

the house should take a seat for a few seconds – your trip will be safe and 

successful. 

 If you were at the seaside and you would like to come back there – throw a coin 

into the sea. 

 If you go on a trip on Monday – your trip may be unlucky. 

 Do not sew anything the same day you are leaving for a trip – your trip will be 

very unlucky. 

 Do not straighten things up or clean the house the same day that someone has left 

for a trip from the house. 
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Keys to the Exercises 

 

 

 

 

  1. 1. трамва=й  

   2. маши=на 

   3. троле=йбус 

   4. таксі 

   5. авто=бус 

   6. метро= 

 

  2.  а) жето=н, квито=к, місце, проїзд, зупи=нка, штраф, метро=,    

     маршру=тка, фунікулер, водій.        

 

    b) перехід, проїзний, конду=ктор, контроле=р, компо=стер, машиніст, 

     диспе=тчер, переса=дка, на=прямок, ескала=тор. 

 

  4.    

      2     3   4   5     
   1 д о в і д к о в е  б ю р о     
      о     і   а   г     
     6 к а с а  д   г 7 п о ї з д  
      з     п   а   л     
      а     р   ж   е     
 8 р о з к л а д   а    10  ш    11 
     12    9 к в и т о к  е    н 
     к      л    а  н    у 
 13 п а с а ж и р   е    м  н    м 
     с      н    е  я 14   е 
     и      н    р   к   р 
   15 п р и б у т т я 16 п л а т ф о р м а 
      18            л   ц 
17 ч е р г о в и й     19  с   і   і 
      а       н  х   я   я 
      л       о  о       
      і       с  в       
     20 з а л а  о ч і к у в а н н я  
      а       й         

 

 

  5.  

ваго=н                    

купе=  

місце 

поли=ця 

по=стіль 

та=мбур 

провідни=к 

пасажи=р 

віза 

ми=тниця 

 

швидки=й по=їзд 

фірмовий по=їзд 

приміськи=й по=їзд 

плацка=ртний ваго=н 

купе=йний ваго=н 

спа=льний ваго=н 

ваго=н-рестора=н 

ве=рхнє місце 

ни=жнє місце 

па=спортний контро=ль 

 

 

  6. Відпу=стка, тури=ст, тураге=нтство, круїз, тур, пляж, пісо=к, парасо=лька,  

   сте=жка, покрива=ло, аквала=нг, похід, та=бір, альпінізм, рюкза=к, пала=тка,  

   во=гнище, кома=р, ліхта=рик, по=дорож. 
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  9. а)  зупи=нка 

б)  квито=к 

в)  корабе=ль 

г)   по=їзд 

ґ)   каси=р 

д)  па=спорт 

е)  ко=лія 

є)  пасажи=р 

ж)  парашу=т  

з)  відпу=стка 

и)  Україна 

і)  ве=рхнє 

ї)  ни=жнє 

й) ми=тний  

к) бага=ж 

 
 * 11.  a) на авто=бусі, на троле=йбусі, на маршру=тці, на трамва=ї, на  

     маши=ні, на таксі, на метро=, на електри=чці. 

  

    b) авто=бусом, троле=йбусом, маршру=ткою, трамва=єм, маши=ною,  

     електри=чкою. 

 

 * 14. в санато=рії; в Оде=сі; в музе=ї; в рестора=ні; в теа=трі; на пло=щі. 

 

 ** 15. 1.  на морі; 2. на пля=жі, у воді; 3. в рестора=ні, в кафе=; 4. у місті;  

   5.  на пло=щі; 6. у буди=нку; 7. в санато=ріях; 8. на по=їзді, на ста=нціях;  

9. в аеропо=ртах. 

 

 ** 17. 1.  в аеропо=рті чи в готе=лі; 2. у Криму= чи в Єги=пті;  

   3.  на мосту= чи на бе=резі; 4. в порту= чи в мо=рі; 5. в лісі чи в па=рку;  

   6.  на мосту= чи у воді. 

 

*** 18.  Лю=ди лю=блять подорожува=ти. В аеропо=ртах і на ста=нціях завжди= бага=то  

  люде=й. Все, що вам потрібно, це купи=ти квито=к у касі  і подорожува=ти  

  тра=нспортом, яки=й вам подо=бається.  

У різних місця=х мо=жна поба=чити бага=то ціка=вого. У міста=х ви мо=жете 

поба=чити стару= і суча=сну архітекту=ру. У музе=ях тако=ж є, що подиви=тися. 

Ви мо=жете купи=ти сувеніри в магази=ні чи в кіо=ску, в порту= чи в готе=лі, 

чи про=сто на ву=лиці. Лю=ди лю=блять приво=зити сувеніри, якщо= вони= були= в 

яко=му-не=будь ціка=вому місці. 

 

 ** 19. 1. в А=зії, в А=фриці, в Аме=риці, в Євро=пі. 

2. в Єги=пті, в Сенега=лі, в Суда=ні, в Мозамбіку, в Анго=лі. 

3. на Кріті, на Мадагаска=рі, на Кіпрі, на Ма=льті. 

4. на Дніпрі, на Бу=зі, на Десні, на Сулі, на Донці, на Дністрі. 

 

 ** 20.  1.  в Да=нії. 2. в Каліфо=рнії. 3. в Шве=ції. 4. в Болга=рії. 5. в Іта=лії.  

    6.  в Руму=нії. 7. в А=нглії. 8. в А=встрії. 9. в Швейца=рії. 10. в Іспа=нії. 

 

 ** 21.  а) Я їду в Іспа=нію, в Бе=льгію, в Шве=цію, в Есто=нію, в Хорва=тію, 

    в Голла=ндію, в Фінля=ндію, в Се=рбію, в Ірла=ндію, в Брази=лію, 

    в Росію, в Че=хію, в Гре=цію, в Шотла=ндію, в Гру=зію, в Іта=лію. 
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    b) Я приїхав з Іспа=нії, з Бе=льгії, зі Шве=ції, з Есто=нії, з Хорва=тії, 

    з Голла=ндії, з Фінля=ндії, з Се=рбії, з Ірла=ндії, з Брази=лії,  

    з Росії, з Че=хії, з Гре=ції, з Шотла=ндії, з Гру=зії, з Іта=лії. 

 

 ** 26. 1. За=втра ми приїдемо з Кри=му. 

2. Ми ви=йшли з ваго=ну. 

3. Ми від'їхали від ста=нції. 

4. Чо=вен відпли=в від бе=рега. 

5. Я привіз ре=чі із ка=мери схо=ву. 

6. Сашко= приніс череви=ки з ремо=нту. 

 

 ** 28. їздили; ви=йшли; поїхали; їхали; ви=їхали; поїхали; проїхали;  

   поїхали; ви=йшли; пішли=; ходи=ли; поїхали; приїхали. 

 

*** 31. 1. бігаю; біжу=. 2. їздити; літа=ти. 3. пла=вав/пла=вала; плив/пливла=. 4. но=сить.  

   5. їздив/їздила; вози=в/вози=ла. 

 

*** 34. 1. ніко=ли не хотіла; 

2. ніку=ди не їздив; 

3. ніко=ли не їздили; 

4. ніку=ди не поїдемо; 

5. ніку=ди не поспіша=ємо; 

6. ніде= не були=. 

 

*** 36. 1. Ви нічо=го не поба=чили в Криму=. 

2. Ніхто= не зустрів вас, коли= ви приїхали на ста=нцію. 

3. Ви ніко=ли не ба=чили Воронцо=вський пала=ц у Я=лті. 

4. Ви нічо=го не зна=єте про Київську Русь. 

5. Ви ніко=го не зна=єте в За=хідній Україні. 

6. Ви ніко=ли не були= в Аска=нії Но=ва. 

 

*** 38. 1. Loc. pl. 2. Acc. sg. 3. Acc. sg. 4. Nom. pl. 5. Loc. sg. 6. Nom. pl. 

 

*** 39. 1. яку= 2. яки=й 3. яки=й 4. про яке=. 5. в яко=му. 6. в яко=му.  7. яку= 

 

*** 40. 1. яки=й. 2. яки=й. 3. які. 4. яки=й. 5. яка=. 6. в яко=му. 

 

*** 47.  b) їхати в парк, доїхати до па=рку, сісти на троле=йбус, бу=ти на    

    зупи=нці, передава=ти гро=ші, йде маршру=тка, проїхати зупи=нку; 

 

*** 59.  b) на, на, на, на, біля, у, з. 

 

*** 61.  b)  на вокза=лі, з голови=, 20 хвили=н, ка=мера схо=ву, прихо=дить. 

                       

   с) У касі мо=жна купи=ти квитки=. 

                            У за=лі очікування мо=жна відпочи=ти і зачека=ти на по=їзд. 

                            У ка=мері схо=ву мо=жна зали=шити бага=ж. 

                            У кафе= мо=жна ви=пити ка=ву. 

 

   d) ефе=ктна блонди=нка. 

    краси=вий о=дяг. 

дорога= косме=тика. 

вели=ка валіза. 
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невели=ка екску=рсія. 

невели=кий вокза=л. 

 

*** 62.  b) 1) хвили=на;  2) обід;  3) ра=нок.  

 

   с) На перо=ні бага=то люде=й. 

                           У рука=х у них квіти. 

                           Провідни=к подає= чай. 

                            Усі пасажи=ри спля=ть. 

 

 ** 65.  b) 1. False  

2. False 

3. True 

4. False  

5. True 

6. True 

                            7. False 

 

    c) 1. потрібний; 

2. номера=, обслуго=вування; 

3. замо=вила; 

4. вільних; 

5. зру=чно; 

6. замо=вити; 

7. подиви=тися; 

8. вхо=дить, ва=ртість. 

 

*** 68.  b) по=дорож по країнах Євро=пи; 

довідатися про поїздку; 

туристи=чне аге=нтство; 

забронюва=ти місця=; 

прохо=дити ми=тний контро=ль; 

запо=внювати ми=тну деклара=цію. 

 

 * 70.  a) йде, зупи=нка, зупи=нок, насту=пна, вихо=дите, зупиніть; 

 

*** 72.  а)  Діста=тися, ідіть, поверну=ти, йти =, назива=ється. 

                            Діста=тися, їхати, їхати, знахо=дитися. 

                             Доїду, дале=ко. 

                             Вихо=дите, зупи=нку. 

                             Діста=тися, їхати, ста=нції. 

                             Перейти=, поверну=ти, іди=. 

 

*** 75.        b) стари=й, туди=, до=вго, до=рого, кра=ще, зручни=й, га=рний, чи=сто, світло,   

    бага=то, весе=лі, вихідний, вели=кі, нові; 

 

*** 79.         1) в;  2) а;  3) а;  4) б. 

 

 * 80. 1. одномісний; 

2. номерів; 

3. замо=вити; 

4. добу=; 

5. плати=ти; 
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6. забу=в; 

7. не працю=є. 

 

 * 81. 1. двомісний; 

2. замо=вити; 

3. но=мер, добу=; 

4. подиви=тися; 

5. плати=ти, від'їзді; 

6. непри=брана; 

7. вхо=дить; 

8. Мені потрібний но=мер. 
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