Українська Центральна Шкільна Радa Австралії
Ukrainian Education Council of Australia
Postal Address: PO BOX 8076,Dandenong, Vic. 3175
Telephone: (03) 9795 2679, 0422 737 404
Email: orysia.stefyn@gmail.com

UKRAINIAN LANGUAGE CLASSES FOR ADULTS
Term 4

Levels
Intermediate

2017

Time: 5:45 – 7:45pm

Fees

Wednesday: 11/10/17 – 29/11/17

8 weeks

$200
Beginners

Subject to numbers.
Please register interest.

Venue:

Ukrainian Parish School, 35 Canning Street, North Melbourne.
Classrooms downstairs under church, enter via left hand side of church- carpark side.

Teacher:

Мaryika Cikoja - MOB: 0401 048 148

Classes:

Beginners Level : Suitable for students with little or no prior knowledge of Ukrainian.
Intermediate Level: Suitable for students with some basic knowledge of Ukrainian.

Materials:

Bilingual dictionaries and an orthographic dictionary are advisable for home study.
Other suitable text books may be recommended. All other materials will be provided.
Dictionaries available for purchase from UECA :
Two-volume set of Ukrainian-English & English-Ukrainian dictionaries at $50 per set
Orthographic dictionary (Pravopysnyi slovnyk) - provides word endings,
declensions/conjugations. ($5.00)

Enrolment:

Requirements for students prior to commencement of classes:
1. Fill in enrolment form. Email or post it to UECA (address above)
2. Pay Term tuition fee in advance by direct bank transfer or by cheque to UECA Treasurer.
The teacher will not be accepting payment on the day.

Inquiries:

For any further information please contact the teacher (as above) or email Chair of
Ukrainian Education Council of Australia, Mrs. Orysia Stefyn.

Email: orysia.stefyn@gmail.com

Українська Центральна Шкільна Рада Австралії
Ukrainian Education Council of Australia
Postal Address: P.O. Box 8076, Dandenong Vic. 3175
Telephone: (03) 9795 2679, 0422 737 404
Email: orysia.stefyn@gmail.com

КУРС УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ 2017
1-ша
чверть

Pівень
Середній

Час: 5:45 – 7:45 вечора

Оплата

Середа : 11/10/17 - 29/11/17
$200

8 тижнів
Початковий

-

в залежності від кількості
зацікавлених

Приміщення:

Українська Братська Школа,
35 Canning Street, North Melbourne.
Клaси під церквою - вхід із лівого боку церкви.

Викладач:

пані Марійка Цікоя - MOB: 0401 048 148

Початковий курс: призначений для тих, які зовсім не знають української мови або мало її
знають.
Середній курс:
призначений для тих, які відбули курс для початківців, або мають oсновне
знання yкраїнської мови .
Студентам потрібні словники, двомовний та правописний, для навчання вдома. УЦШР має на продаж
двохтомний словник українсько–англійський та англійсько–український, ціна –$50; також
«Правописний словник» (в якому знаходяться відмінки слів), ціна– $5.00.
Якщо у Вас є власні словники, то, будь ласка, користуйтеся ними.
Коли з’ясуються рівень знання мови та конкретні потреби студентів, то вирішиться справа відповідного
підручника. Усі інші навчальні матеріяли студенти отримуватимуть на лекціях.
Вписи:
Перед початком навчання, студенти зобов’язані:
1. Виповнити вписову анкету і вислати її електронно або поштою до УЦШР,
2. Заплатити за чверть безпосередньою вплатою на конто УЦШР або чеком на адресу фінансового
референта УЦШР перед початком кожної чверті. Викладач не прийматиме оплат за навчання.
За дальшими довідками, будь ласка, звертайтеся телефонно до викладача або електронно до голови
УЦШР, п–і Орисі Стефин. Email: orysia.stefyn@gmail.com

