
ЗУСТРІЧ 7.1
Де ти живеш?

⇠ Подорож 7

In this meeting, you will learn:

 cultural information about Ukraine

Watch the following videos about Ukraine. Was
there anything that you found fascinating,
interesting, or that struck you in these overviews
of Ukraine?

Watch on

Welcome_to_Ukraine!Welcome_to_Ukraine!
Watch laterWatch later ShareShare

Watch on

Welcome to UkraineWelcome to Ukraine
Watch laterWatch later ShareShare

Watch on

Lviv, the 'Little Paris'Lviv, the 'Little Paris'
Watch laterWatch later ShareShare

Kiev, Ukraine Kiev, Ukraine HDHD
Watch laterWatch later ShareShare
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https://podorozhiua.com/7-0/
https://www.youtube.com/watch?v=0meQAH0SJPg&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=0meQAH0SJPg
https://www.youtube.com/channel/UCmK_46QncENniNreVRpeBFg
https://www.youtube.com/watch?v=QlZ8o76Rer0&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=QlZ8o76Rer0
https://www.youtube.com/channel/UCEwnko_cWb4SJlj3g135GYw
https://www.youtube.com/watch?v=-f1yGpU0zwQ&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=-f1yGpU0zwQ
https://www.youtube.com/channel/UCSrZ3UV4jOidv8ppoVuvW9Q
https://www.youtube.com/watch?v=ydSl1ScJKfo
https://www.youtube.com/channel/UCDZs9cz10ARFmPfB4d8vZiA
https://podorozhiua.com/


Watch on

 Подорож 7 ←  Подорож 6  | Станція 7.2 →

ПодорожіUA by Alla Nedashkivska and Olena Sivachenko (in collaboration with Oksana Perets). Design by Sergiy Kozakov.  
Copyrighted under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported (CC BY-NC-ND 4.0) License.
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https://www.youtube.com/watch?v=ydSl1ScJKfo&feature=emb_imp_woyt
https://podorozhiua.com/7-0/
https://podorozhiua.com/6-0/
https://podorozhiua.com/7-0/7-2S/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.en_US


ЗУСТРІЧ 7.3
Де ти живеш?

⇠ Подорож 7

In this meeting, you will learn:

 vocabulary (large numbers, geographical and administrative names)

 to ask and answer personal information questions
 to place phone orders for delivery (pizza, �owers)
 to introduce a country, its capital, provinces and cities

Work with your partner. Match the questions and
the answers.

1. Як тебе звати? a. Моя адреса Оконнор драйв, 38

2. Яке твоє прізвище? b. Мої номери на машині АА 6479 ВП

3. Який твій номер телефону? c. Мене звати Катерина

4. Яка твоя адреса? d. Мій номер телефону 067- 233-83-93

5. Які твої номери на машині? e. Моє прізвище Семенко

a  Walk around the class, talk to �ve classmates
using the questions from Вправа 1.

b  Share your results following the pattern.
Pattern:

Його звати Петро.  
Його прізвище Цимбала.  
Його номер телефону 780-296-4556. 
Його номери на машині ВП 3000 АК.
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https://podorozhiua.com/7-0/
https://podorozhiua.com/


Listen to the dialogues and answer the
questions. [S7.1]

1. Куди телефонують замовники?
2. Що вони замовляють?

Діалог 1

0:000:00 / 0:00/ 0:00

Діалог 2

0:000:00 / 0:00/ 0:00

вул. – abbreviation for ‘вулиця’ (street) 
кв. – abbreviation for ‘квартира’ (apartment) 
б-р – abbreviation for ‘бульвар’ (boulevard) 
троянда – a rose 
гвоздика – a carnation 
доставка – delivery 
з доставкою – with delivery

a  Listen to the dialogues again and complete the
order forms. [S7.1]

0:000:00 / 0:00/ 0:00

Піцерія «Челентано»

Прізвище, ім’я:

Замовлення:  піца

Адреса: б-р Чоколівський, ,

кв. 

Телефон:

Вартість

0:000:00 / 0:00/ 0:00

Квіткова галерея «ЮККА»

Прізвище, ім’я:

Замовлення:  троянд

Адреса: вул. Зелена, ,  

кв. 

Телефон:

Вартість
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http://www.pizza-celentano.kiev.ua/ua/all-menu/
http://jucca.com.ua/


замовлення:

гривні

замовлення:

гривень

b  Listen and follow along with the dialogues.
Check your answers. [S7.1]

0:000:00 / 0:00/ 0:00

 Dialogue 1

0:000:00 / 0:00/ 0:00

 Dialogue 2

Work with your partner. Read the dialogues in
Вправа 4 (b) and prepare role-plays of the
situations, using the di�erent personal
information provided in the forms.

пров. – abbreviation for ‘провулок’
просп. – abbreviation for ‘проспект’

Піцерія «Челентано»

Прізвище, ім’я: Руденко, Степан

Замовлення: п’ять піц

Адреса: пров. Івана Мазепи,
148, кв. 18.

Телефон: 097-233-8393

Вартість
замовлення:

110 гривень

Квіткова галерея «ЮККА»

Прізвище, ім’я: Крись, Ірина

Замовлення: три гвоздики

Адреса: прос. Незалежності, 34,
кв. 208.

Телефон: 096-271-1555

Вартість
замовлення:

33 гривні

Think of your own scenarios. Work with your
partner and act out one of the scenarios, using
the suggested prompt.

1: Алло! __________ __________ _________. 
2: Добрий вечір. Я хочу замовити _________ з
доставкою. 
1: Скільки піци ви хочете? 
2: _________ _________. 
1:Яке ваше прізвище та ім’я? 
2: _________ _________. 
1: Який ваш номер телефону? 
2: __________________. 
1: Яка ваша адреса? 
2: ___________________________. 
1: Вартість замовлення _________ _________. 
2: 100 гривень?.. Добре. Дякую! 
1: Будь ласка. До побачення! 
2: До побачення!

a  Read the following words and �nd these
objects on the map. [Click the map to enlarge.]

Країна – Канада

[+] click on the map to enlarge it

5

https://podorozhiua.com/7-0/7-3m/
https://podorozhiua.com/7-0/7-3m/


Столиця – Оттава
Територія – Юкон
Провінція – Квебек
Велике місто – Ванкувер
Мале місто – Вегревіль

b  Work with your partner. Using the map,
discuss capitals, provinces, cities (big and
small), following the pattern.

Pattern:

Канада — це країна. 
Онтаріо — це провінція. 
Вайтхорс — це … .

Для викладача
Language in Focus:
Ukraine

Україна – це країна 
Київ – це столиця 
Черкаси – це велике місто 
Черкаська – це область 
Звенигородка – це мале місто 
Звенигородський – це район 
Ватутіно – це село

Україна – це … 
Київ – це … 
Черкаси – це велике … 
Черкаська – це … 
Звенигородка – це мале … 
Звенигородський – це … 
Ватутіно – це …

Pattern:
Яка твоя країна?
Моя країна … .

Яка твоя столиця?
Моя столиця … .

Яка твоя область?
Моя область… .

Яке твоє місто?
Моє місто … .

—
—

—
—

—
——

—
—

[/restrict]

a  Listen and follow along as Leonid is talking
about his country. Where is he from? / Звідки
він? [Click the map to enlarge it.] [S7.2]

0:000:00 / 0:00/ 0:00

Привіт! Мене звати Леонід. Я українець. А це моя країна Україна. Це столиця України Київ. Київ –
це місто. Це велике місто. Це ще одне велике місто, Львів. А це Львівська область. А це місто
Черкаси. Це велике місто. А це Черкаська область. А це місто Канів. Це невелике місто, це мале
місто. А це Канівський район. А це Звенигородка. Це мале місто. Я із Звенигородки. А це
Звенигородський район. А це село Ватутіно.
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https://podorozhiua.com/wp-content/uploads/2018/04/map-of-Canada-colour.png


[+] click on the map to enlarge it

Map of Ukraine. Source: Рідний край. / Map of Cherkasy oblast. Source: Прочерк.

b  Find these objects on the map and discuss
their meaning with your partner.

Країна – Україна 
Столиця – Київ 
Велике місто – Черкаси 
Область – Черкаська 
Мале місто – Звенигородка 
Район – Звенигородський 
Село – Ватутіно

c  Work with your classmates. Imagine that you
are a visiting student from … [country, its
capital, city in which you live]. You are at a
party, meeting other visiting students. Talk to
as many students as you can and discuss
information about each other. 

Pattern:

Яка твоя країна?
Моя країна Франція.

Яка твоя столиця?
Моя столиця Париж.

Яке твоє місто?
Моє місто Діжон.

—
—

—
—

—
—

Німеччина 
Австрія 
Австралія 
Мексика 
Італія 
Іспанія 
Сполучені Штати Америки (США) 
Україна

d  Share your results. Pattern:
Це Меланія. Її країна Польща. Її столиця Варшава. Її місто Краків.
Це Остап. Його країна …

—
—

  Подорож 7 ←  Станція 7.2  | Станція 7.4 →

ПодорожіUA by Alla Nedashkivska and Olena Sivachenko (in collaboration with Oksana Perets). Design by Sergiy Kozakov.  
Copyrighted under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported (CC BY-NC-ND 4.0) License.
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https://podorozhiua.com/wp-content/uploads/2018/04/map-of-Ukraine.jpg
https://podorozhiua.com/wp-content/uploads/2018/04/map-of-Cherkasy-oblast.jpg
http://ridnyi.com.ua/news/2017/10/13/post-15350
http://procherk.info/news/7-cherkassy/17875-de-na-cherkaschini-krasche-zhiti
https://podorozhiua.com/7-0/
https://podorozhiua.com/7-0/7-2S/
https://podorozhiua.com/7-0/7-4S/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.en_US


ЗУСТРІЧ 7.5
Де ти живеш?

⇠ Подорож 7

In this meeting, you will learn:

 prepositions В, НА with the locative case
 verb conjugation (навчатися, жити)

 vocabulary (geographical and administrative names, streets and public
areas in a city)

 to talk about objects of interest in a city
 to talk about places of living

Work with your partner. Make as many
sentences as possible, using the words from each
column. Present some of your sentences to the
class.

Я 
Ольга 
Ти 
Мої батьки 
Ми 
Петро 
Ви 
Студенти

навчаються 
навчаєшся 
живеш 
навчаєтеся 
навчається 
живе 
живу 
живуть 
навчаємося 
живемо 
навчаюся 
живете

у 
 
в

великому місті. 
європейській країні.  
університеті. 
столиці. 
малому місті. 
великій країні. 
коледжі. 
провінції Альберта. 
Черкаській області. 
невеликому селі. 
Смілянському районі.

a  Work with your partner. Choose your role –
Student A or Student B. Hide the role card of
your partner. Take a few minutes to scan
through your role card.

b  Student A reads Text 1 to Student B. Student B
answers the questions.

звідки = from where
де = where
де саме = where exactly

Text #1

 Show Student A Card (Text)  Show Student B Card (Questions)

c  Share your answers, correcting if necessary.

d  Student B reads Text 2 to Student A. Student А
answers the questions.

Text #2

 Show Student A Card (Questions)  Show Student B Card (Text)

e  Share your answers, correcting if necessary.
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https://podorozhiua.com/7-0/
https://podorozhiua.com/7-0/7-5m/
https://podorozhiua.com/7-0/7-5m/
https://podorozhiua.com/7-0/7-5m/
https://podorozhiua.com/7-0/7-5m/
https://podorozhiua.com/


a  Look at the pictures and answer the question
«Що є у Львові?». Follow the pattern.

У Львові є казино.—

казино кафе

ресторан супермаркет

базар церква

аптека музей

b  Discuss the following questions with your
partner:

1. У якому місті ви живете?
2. Що є у вашому місті?

a  Look at the pictures. Listen and follow along
with the words. [S7.3]

0:000:00 / 0:00/ 0:00

[+] click on the image to enlarge it
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1. вулиця 2. проспект

3. бульвар 4. площа

5. парк 6. сквер

7. провулок

  Цікаво!

Khreshchatyk (Хрещатик) is the shortest main
street amongst the capital cities of Europe. It is
only 1,225 m long.

b  Listen and repeat. [S7.3]
0:000:00 / 0:00/ 0:00

c  Create a list of various places in your town or
city, following the pattern:

У нашому місті є парк. Також є … . У
ньому є … .

Look at the maps. Are the following sentences Правда Неправда
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https://podorozhiua.com/wp-content/uploads/2018/04/7.5M-4-street.jpg
https://podorozhiua.com/wp-content/uploads/2018/04/7.5M-4-avenue.jpg
https://podorozhiua.com/wp-content/uploads/2018/04/7.5M-4-boulevard.jpg
https://podorozhiua.com/wp-content/uploads/2018/04/7.5M-4-square.jpg
https://podorozhiua.com/wp-content/uploads/2018/04/7.5M-4-park.jpg
https://podorozhiua.com/wp-content/uploads/2018/04/7.5M-4-public-garden.jpg
https://podorozhiua.com/wp-content/uploads/2018/04/7.5M-4-bystreet.jpg


true («Правда») or false («Неправда»)?
[Click the maps to enlarge.] 1. Кафе «Престиж» знаходиться на вулиці Хрещатик.

2. «Зелена» аптека знаходиться на Бессарабській площі.

3. Ринок «Бессарабський» знаходиться на бульварі Тараса Шевченка.

4. Експобанк знаходиться на проспекті Перемоги.

5. Ресторан «Сушія» знаходиться на бульварі Шевченка.

6. Супермаркет «Велика кишеня» знаходиться на площі Перемоги.

7. Музей історії України знаходиться у Десятинному провулку.

8. Фонтан знаходиться у парку імені Олеся Гончара.

9. Таксі знаходиться у сквері імені Чкалова.

Look at the sentences in Вправа 5. Fill in the
diagrams.

Language in Focus:
Prepositions to Denote
Location

на:  вулиці, площі, бульварі, проспекті

у:  сквері, парку, провулку
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https://podorozhiua.com/wp-content/uploads/2018/04/7.5M-5-map-1.jpg
https://podorozhiua.com/wp-content/uploads/2018/04/7.5M-5-map-2.jpg
https://podorozhiua.com/wp-content/uploads/2018/04/7.5M-5-map-3.jpg
https://podorozhiua.com/wp-content/uploads/2018/04/7.5M-5-map-4.jpg


Think of your own city. Work collaboratively
and discuss the location of the following
buildings, using the pattern.

Де знаходиться казино?
Казино знаходиться на вулиці сто
п’ять.

—
—

музей супермаркет театр аптека церква

кафе ресторан банк бар базар

  Подорож 7 ←  Станція 7.4  | Пересадка 7.6 →

ПодорожіUA by Alla Nedashkivska and Olena Sivachenko (in collaboration with Oksana Perets). Design by Sergiy Kozakov.  
Copyrighted under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported (CC BY-NC-ND 4.0) License.
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