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CONCLUS ION

ЗАВЕРШЕННЯ

ПРО НАС
About us

Ми - поліглоти.

Ми вивчаємо ...

Ми знаємо ...

Ми хочемо ...

Ми беремо участь в...

українською

польською

словацькою

німецькою

французькою

чеською

мовою хінді

китайською

ukrains'ka

pol's'ka

slovats'ka

nimets'ka

frantsuz'ka

ches'ka

hindi

kytays'ka

українська

польська

словацька

німецька

французька

чеська

хінді

китайська

My - poligloty.

My vyvchayemo ...

My znajemo ...

My xochemo ...

My beremo uchast' w ...

ZAVERSHENN IA

НІ / НЕ
No / Not

Ми - поліглоти.

Ми вивчаємо ...

Ми хочемо ...

Ми знаємо ...

Ми беремо участь в...

My - poligloty.

My vyvchayemo ...

My xochemo ...

My znajemo ...

My beremo uchast' w ...

українську (мову).

вивчити
знати
говорити

Ми хочемо завтра піти в кіно.

Ми не вивчаємо.

Завтра я беру участь в конкурсі.

шоу талантів

Я поки ще не говорю українською. Я не добре говорю українською.
Я трохи говорю ...

ми маємо



МИНУЛИЙ ЧАС
Past tense

+ -в/ла
+ -в/ла
+ -в/ла/ло

+ -ли
+ -ли
+ -ли

робив / 
робила / 
робило

робили
робили
робили

був /
була /
було

були
були
були

я
ти
він/вона/воно

ми
ви
вони

робити бути читати
говорити
казати
стояти
бачити
вивчати
слухати
розуміти

СТЕРЕОТИПИ
Stereotypes

Gender roles are still alive in Ukraine.

"Varenyky", "Salo" and "Borsch". You should definitely try them!

Ukrainians are superstitious

Friendliness and hospitality

The heart of Europe - village Rakhiv in Transcarpathia. Measurements done after World War II by 

Soviet scientists reconfirmed the Austria-Hungarian claim that Rakhiv and Dilove to be the 

geographical centre of Europe. The old marker in the small town was renewed, and a major 

campaign to convince everyone of its validity was undertaken.

We also have our own seven wonders - the UNESCO World Heritage Sites, among which are the 

ancient Sophia of Kiev, Chersonese and the unique beech forests in the Carpathians.

Hogwarts-like university

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ти поїдеш у Тересін.

Він буде вдома.

Це ваша перша поїздка.

Вони записалися на конкурс.

Будете вивчати українську.

Ty poyidesh u Teresin.

Vin byde vdoma.

Tse vasha persha poyizdka.

Vony yapysalysia na konkurs.

Budete vyvchaty ukrayins'ku.

ПИТАННЯ
Questions

Ми вивчали ....

Вони розуміли

Вона казала

Воно стояло

шкода

Це ваша перша поїздка?

Коли ти поїдеш у Тересін?

Хто буде вдома?



Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF-%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF-%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Віадук у Теребовлі
Viaduct in Terebovlia



Я пам’ятаю час, коли лиш починався світ 

Хто міг, той підіймався та йшов. 

Ішов собі високо в гори, взявши у похід 

Свою надію сильну, як любов. 

Приспів: 

Що все буде добре 

Для кожного з нас. 

Що все буде добре, 

Настане наш час. 

Я бачив, як навколо нас і долі, і вогні 

Все далі й далі змінювали світ. 

І ми все вище, бо в долині небо не таке 

І далі щось веде мене в похід. 

Приспів...

І ось, коли ми майже там, де холодно і сніг 

І зовсім близько наша самота. 

Бажання сильні, як любов, поможуть нам дійти 

І буде вся та наша висота. 

Приспів (2)

Farewells

"Все буде добре" Океан Ельзи

МУЗИКА

ПРОЩАННЯ

Бувай! Бувайте!

До побачення!

До зустрічі!

Побачимося!

Було дуже приємно!

Щасливо!

Все буде добре!

Buvay! Buvayte!

Do pobachennia!

Do zustrichi!

Pobachymosia!

Bulo pryyemno!

Shchaslyvo!

Vse bude dobre!

могти
підійматися
йти/іти

настати/наставати

прощення/пробачення




