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Episode 1                                                                       

Prepositions of Place and Direction (ex. 6) 

1. The preposition “у/в” is used with a noun in the Locative case to denote location: Сімон зараз у 

Львові. – Simon is in Lviv now.  (Where?)  

2. The preposition “до” is used with a noun in the Accusative case to denote direction: Сімон їде 

до готелю. – Simon goes to the hotel. (Where to?) 

 

Cardinal numerals (ex. 7)  

0 нуль 10 десять 20 двадцять 
 

30 тридцять 

1 один 11 одинадцять 21 двадцять один 40 сорок 

2 два 12 дванадцять 22 двадцять два 50 п‘ятдесят 

3 три 13 тринадцять 23 двадцять три 60 шістдесят 

4 чотири 14 чотирнадцять 24 двадцять чотири 70 сімдесят 

5 п‘ять 15 п’ятнадцять 25 двадцять п‘ять 80 вісімдесят 

6 шість 16 шістнадцять 26 двадцять шість 90 дев‘яносто 

7 сім 17 сімнадцять 27 двадцять сім 100 сто 

8 вісім 18 вісімнадцять 28 двадцять вісім 
  

9 дев‘ять 19 дев‘ятнадцять   29 двадцять дев‘ять    

  

 

Apostrophe (‘) (ex. 7) 

In the Ukrainian language we use an apostrophe only in front of я, ю, є, ї. The apostrophe shows 

that these letters denote two sounds [ja], [ju], [je], [ji], and the previous consonant is pronounced 

firmly.  

We use an apostrophe: 

- after labial consonants (б, п, в, м, ф): сім’я [simja] – (family), п’ять [pjat‘] – (five), м’ясо 

[mjaso] – (meat), п’ю [pju] – (drink, 1 Person Sg.). BUT: свято [sv`ato] – (holiday), цвях 

[tsv`ax] – (nail), різдвяний [rizdv`anyj] – (Christmas) 

- After [p] at the end of the syllable: пір’я [pirja] – (feathers), кур’єр [kurjer] – (courier). 
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Gender of Nouns (ex. 8)  

There are three genders in the Ukrainian language: masculine (чоловічий рід), feminine (жіночий 

рід) and neuter (середній рід). The gender of nouns can be determined by their endings: 

 

Masculine (Чоловічий рід) Feminine (Жіночий рід) Neuter (Середній рід) 

- A consonant ending: 

інтернет (internet) 

-а: Україна (Ukraine), 

Німеччина (Germany),  

-о: волонтерство 

(volunteering) 

-о (if it denotes a proper 

name):  Петро  

-я: вулиця (street) -е: поле (field) 

-а (sometimes; if it denotes a 

proper name): 

Микола 

- a consonant ending:  

матір (mother), совість 

(conscience) 

-я (if preceded by  double 

consonant):  навчання 

(studies), запрошення 

(invitation) 

 

The Plural of Nouns (ex. 9)  

Hard case endings 

 Singular Plural 

masculine - a consonate ending: 

чоловік (man), палац 

(palace), степ (steppe) 

-и: чоловіки (men), палаци 

(palaces), степи (steppes) 

feminine -a: дочка, or донька 

(daughter) 

-и: дочки, or доньки 

(daughters) 

neuter -о: село (village) -а: села (villages) 

Soft case endings 

 Singular Plural 

masculine -ь: вчитель, or учитель 

(teacher) 

-і: вчителі, or учителі 

(teachers) 

-й: звичай (custom) -ї: звичаї (customs) 

feminine -я: земля (land) -і: землі (lands) 

-ія: мрія (dream) -ї: мрії (dreams) 

neuter -е: море (sea) -я: моря (seas) 

-я: запрошення (invitation) -я: запрошення (invitations) 
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Mixed case endings 

 Singular Plural 

feminine -ж, ч, ш, щ + а: межа 

(border), душа(soul), площа 

(square) 

-і: межі (borders), душі 

(souls), площі (squares) 

masculine -ж: ніж (knife) -і: ножі (knives) 

-ч: викладач (lecturer) -і: викладачі (lecturers) 

-ш: товариш (mate) -і: товариші (mates) 

-щ: плащ (cloak) -і: плащі (cloak) 

neuter -ж, ч, ш, щ + e: прізвище 

(surname), явище 

(phenomenon) 

-a: прізвищa (surnames), 

явищa (phenomena) 

  

We will look at this topic in more detail in one of the next episodes. 

 

The Adjective (ex. 11)  

The gender, the case and the number of an adjective usually depends on the noun.  Here is a table of 

the adjective's endings in Nominative case: 

 

Прикметник (Adjektiv) 

різний (masculine) різна (feminine) різне (neuter) різні(Plural) 

 

 

Personal Pronouns (Accusative Case) (ex. 12)  

Nominative (називний відмінок) Accusative (знахідний відмінок) 

я мене 

ти тебе 

він, воно його 

вона її 

ми нас 

Ви, ви Вас, вас 

вони їх 

 

  



www.invitationtoukraine.com 

The Verb (the Present Tense) (ex. 13, 14, 15)  

In Ukrainian we form the Present tense by adding endings to the stem of the verb. In most cases the 

stem of the verb is formed by leaving out the infinitive suffix –ти. For example: знати: «зна» + 

«ти» - to know). 

 

There are two conjugation patterns of the verbs in the present tense. 

The first conjugation pattern includes the verbs: 

- with the endings -e- (-є-) in all persons, except for the 1st person singular and the 3rd person 

plural,  

- with the endings -уть (-ють) in the 3rd person plural endings. 

For example: пишеш, пише, пишемо, пишете, пишуть; співаєш, співає, співаємо, співаєте, 

співають. 

 

I. дієвідміна (conjugation form I.) 

пи-са-ти 

я пишу ми пишемо 

ти пишеш ви, Ви пишете 

він, вона, 

воно 
пише 

вони 
пишуть 

 

 

The second conjugation pattern includes the verbs: 

- with the endings -и- (-ї-) in all persons, except the 1st person singular and the 3rd person 

plural,  

- with the endings -ать (-ять) in the 3rd person plural. 

For example: мовчиш, мовчить, мовчимо, мовчите, мовчать; стоїш, стоїть, стоїмо, стоїте, 

стоять. 

 

Note: The stem of verbs quite often undergoes sound changes: писати – я пишу; платити – я 

плачу. 
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 IІ. дієвідміна (conjugation form IІ.) 

сто-я-ти 

я стою ми стоїмо 

ти стоїш ви, Ви стоїте 

він, вона, 

воно 
стоїть 

вони 
стоять 

IІ. дієвідміна (conjugation form IІ.) 

пла-ти-ти 

я говорю ми говоримо 

ти говориш ви, Ви говорите 

він, вона, 

воно 
говорить 

вони 
говорять 

 

 

The Verb “To be” in the Present tense  

In the Present tense the verb “бути” (to be) is not compulsory, so it can be easily omitted. It does 

not follow any of the conjugation patterns. In all persons singular and plural, this verb has the form 

“є”. 

 

Present Tense 

бу-ти 

я є ми є 

ти є ви, Ви є 

він, вона, 

воно 
є 

вони 
є 

 


