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Instrumental Case (ex. 10, 11) 

 

The Instrumental case is used: 

 

• to show the means of doing something (the instrument) 

For example:  

Оплачуватимете готівкою чи кредитною карткою? 

 

• with some preposition that require its use, such as «з/із/зі» (“with”) 

For example:  

з Сімоном, з молоком, із цукром, зі стравою. 

 

• with some verbs that require its use, such as «працювати», «ставати», 

«розмовляти» 

For example:  

Мій старший брат працював волонтером. 

В майбутньому я хочу стати перекладачкою. 

Я ще погано розмовляю німецькою. 

 

 

Instrumental Case Endings of the Nouns  

Singular 

 Nominative Case Instrumental Case The endings 

 

masculine 

волонтер волонтером a consonant ending 

→  + ом 

пароль паролем -ь → -ем 

музей музеєм -й → -єм 

 

feminine 

перекладачка перекладачкою -а → -ою 

гривня гривнею -я → -ею 

стипендія стипендією -ія → -ією 

 

neuter 

місто містом -о → ом 

місце місцем -е → -ем 

заняття заняттям -я → -ям 
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Plural 

 Nominative Case (In 

Singular) 

Instrumental Case 

(In Plural) 

The endings 

 

masculine 

волонтер волонтерами a consonant ending 

→  + ами 

пароль паролями -ь → ями 

музей музеями -й → -ями 

 

feminine 

перекладачка перекладачками -а → -ами 

гривня гривнями -я → -ями 

стипендія стипендіями -ія → -іями 

 

neuter 

місто містами -о → ами 

місце місцями -е → -ями 

заняття заняттями -я → -ями 

 

Instrumental Case endings of the Pronouns 

Nominative case 

(singular) 

Instrumental case 

(singular) 

Nominative case 

(plural) 

Instrumental case 

(plural) 

я мною ми нами 

ти тобою ви, Ви Вами, вами 

він, воно ним вони ними 

вона нею 

 

Locative Case (ex. 12, 13) 

The Locative case is used only with prepositions and, therefore, is also called the 

Prepositional case. It is often used to denote a location with the help of the prepositions 

«у/в»(in) and «на»(on): 

 

For example: 

Я живу в Німеччині. – I live in Germany. 

На столі сніданок. – There is breakfast on the table. 

У чашці кава. – There is coffee in the cup. 

 

Note: The preposition «на» is also used to denote an event in which we take part. 
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For example: 

На весіллі – at the wedding 

На семінарі – at the seminar 

 

Locative Case Endings of the Nouns  

Singular 

 Nominative Case Locative Case The endings 

 

masculine 

університет в університеті a consonant ending 

→  + і 

готель в готелі -ь → -і 

чай у чаї -й → -ї 

 

feminine 

мова у мові -а → -і 

вулиця на вулиці -я → -і 

станція на станції -ія → -ії 

 

neuter 

місто у місті -о → -і 

місце на місці -е → -і 

заняття на занятті -я → -і 

Plural 

 Nominative Case (in 

Singular) 

Locative Case 

(in Plural) 

The endings 

 

masculine 

університет в університетах a consonant ending 

→  + ах 

готель в готелях -ь → -ях 

музей в музеях -й → -ях 

 

feminine 

мова у мовах -а → - ах 

вулиця на вулицях -я → - ях 

станція на станціях -ія → - ях 

 

neuter 

місто у містах -о → - ах 

місце на місцях -е → - ях 

заняття на заняттях -я → - ях 
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Locative Case endings of the Pronouns 

Nominative case 

(singular) 

Locative case 

(singular) 

Nominative case 

(plural) 

Locative case 

(plural) 

я на/у(в) мені ми на/у(в)  нас 

ти на/у(в)  тобі ви, Ви на/у Вас, вас 

він, воно на/у(в)  ньому вони на/у(в)  них 

вона на/у(в)  ній 

 

Past Tense (ex. 14 - 16) 

The past tense denotes an action that took place in the past and it is formed by the means of 

adding special endings to the stem of the verb (a part without the suffix «-ти»). Note that past 

tense endings have gender and number distinctions: 

• for masculine: stem + в 

• for feminine: stem + ла 

• for neuter: stem + ло 

• for plural: stem + ли 

 

For example: 

працювати 

 

я 

працював 

(masculine) 

 

ми 

 

працювали (plural) 

працювала 

(feminine) 

 

ти 

працював 

(masculine) 

Ви, ви працювали (plural) 

працювала 

(feminine) 

він працював 

(masculine) 

 

 

вони 

 

 

працювали (plural) вона працювала 

(feminine) 

воно працювало (neuter) 
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Reflexive verbs with a particle «ся» (ex. 17) 

Reflexive verbs show that the action denoted by a verb is directed at the subject: одягатися – 

to dress oneself. You can recognize them by a particle «ся» at the end of the verb. 

Verbs with the particle «ся» are conjugated in the same way as other verbs but the particle is 

added at the end. 

 

For example: 

народитися 

 

я 

народився 

(masculine) 

 

ми 

 

народилися (plural) 

народилася 

(feminine) 

 

ти 

народився 

(masculine) 

Ви, ви народилися (plural) 

народилася 

(feminine) 

він народився 

(masculine) 

 

 

вони 

 

 

народилися (plural) вона народилася 

(feminine) 

воно народилося (neuter) 

 

 


