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UKRAINIAN
FOR
BEGINNERS
Marta Melnyk - a Polyglot

POLYCORN -  FOR THSE WHO ALREADY SPEAK ENGLISH



composed by Ukrainian composer 

Mykola Leontovych 

in 1914

with lyrics by Peter J. Wilhousky

Щедрик (Carol of Bells)



Belorussian – 84%

Polish – 70%

Serbian – 68%

Russian – 62%

Similarity with other languages



5 REASONS
to learn Ukrainian



UKRAINIAN IS  A
BEAUTIFUL
LANGUAGE

REASON #1

Lina Kostenko "Крила" ("Wings")

UKRAINIAN IS  A
BEAUTIFUL
LANGUAGE



А й правда, крилатим ґрунту не треба.
Землі немає, то буде небо.
Немає поля, то буде воля.
Немає пари, то будуть хмари.
В цьому, напевно, правда пташина…
А як же людина? А що ж людина?
Живе на землі. Сама не літає.
А крила має. А крила має!
Вони, ті крила, не з пуху-пір'я,
А з правди, чесноти і довір'я.

LINA KOSTENKO "КРИЛА"  ( "WINGS" )

REASON #1

У кого – з вірності у коханні.
У кого – з вічного поривання.
У кого – з щирості до роботи.
У кого – з щедрості на турботи.
У кого – з пісні, або з надії,
Або з поезії, або з мрії.
Людина нібито не літає…
А крила має. А крила має!



UKRAINIAN IS
WIDELY SPOKEN
26th place in the world
about 50 millions of people around
the world

REASON #2



UKRAINIAN IS
WIDELY SPOKEN
Ukraine
Transnistria
Canada
USA
Brazil
Argentina
Paraguay

REASON #2



beautiful women

PEOPLE

REASON #3



gentle and noble men

PEOPLE

REASON #3



IT IS EASIER
than you imagine

REASON #4



Привіт (Pryvit). – Hi/Hello.

Як справи (Jak spravy)? – How are you?

Добре (Dobre). – Good.

Чудово (Tchudovo). –Great.

Дякую (Diakuiu). – Thank you.

А в тебе (A w tebe)? – And you?

Бувай (Buvaj). – Bye.

Basic Phrases



 – What is your name?

 – My name is … .

А тебе (A tebe)? – And yours?

Як тебе звати (Jak tebe zvaty)?

Мене звати … (Mene zvaty).

Basic Phrases



to be - бути (buty)



я (ya)

ти (ty)

він (vin)

pronouns

ми (my)

ви (vy)

вони (vony)



я є  (ya ye)

ти є (ty ye)

він є (vin ye)

to be - бути (buty)

ми є (my ye)

ви є (vy ye)

вони є (vony ye)



я маю (mayu)

ти маєш (mayesh)

він має (maye)

to have- мати (maty)

ми маємо (mayemo)

ви маєте (mayete)

вони мають (mayut)



Лікар (likar)

Лікарня (likarnia)

Ліки (liky)

Лікувати (likuvaty)

Лікарняний (likarnianyj)

Same base

- doctor

- hospital

- medicine

- to treat

- sick leave



 – It's my first time here, and yours??

 – My treat.

Твої очі, як зорі! (Tvoi otchi, yak

zori) – Your eyes ar like stars.

Я тут вперше, а ти? (Ya tut vpershe, a

ty?)

Я пригощаю. (Ya prygoshthayu).

How to flirt in Ukrainian



YOU ALREADY
KNOW OVER
60000 WORDS

REASON #5



motivation - мотивація (motyvatsiya)

gravitation - гравітація (gravitatsiya)

inspiration - інстпірація (inspiratsiya)

-tion into -ція (tsiya)



biology - біологія (biologiya)

teology - теологія (teologiya)

strategy - стратегія (strategiya)

-gy into -гія (giya)



naive - наївний (naivnyj)

standard - стандартний (standartnyj)

global - глобальний (globalnyj)

 

romantic - романтичний

(romantychnyj)

optimistic - оптимістичний

(optymistychnyj)

adjective + (ч)ний ((ch)nyj)



CONTINUE
Learning Ukrainian after this workshop!



THANK YOU
FOR YOUR
TIME.
Ask your question!


