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ПЕРЕДМОВА 
 

Словник має на меті допомогти іноземному студентові працювати  

з українською літературою, дозволяє ознайомитися з лексичними темами, 

поповнити словниковий склад студента. Словник допоможе користувачеві 

знайти адекватний лексичний відповідник для терміна чи поняття і правильно 

подати їх у належному лексичному оточенні, зорієнтуватися у побутовому 

мовленні, сформувати комунікативні навички. 

Подано англійські, французькі, китайські та арабські відповідники до 

українських слів та словосполучень, зокрема ті, які вважаються достатніми для 

передачі змісту. Першим наведено слово, найбільш відповідне українському 

поняттю за          значенням і таке, що якнайповніше відповідає практиці українського 

мовлення в         конкретній сфері слововживання. 

 
 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Настоящий словарь призван помочь иностранному студенту работать  

с украинской литературой, позволяет ознакомиться с лексическими темами, 

пополнить словарный запас студента. Словарь поможет найти адекватный 

лексический эквивалент для термина или понятия и правильно использовать их 

в соответствующем лексическом окружении, сформировать коммуникативные 

навыки. 

Поданы русские, английские, французские, китайские, арабские 

эквиваленты украинских слов, достаточные для передачи смысла. Первым 

подается значение, которое наиболее полно соответствует украинскому 

понятию и практике украинской речи в конкретной сфере словоупотребления. 
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УРОК 1 
 

Українська Російська Англійська Французька Арабська Китайська

телефону- 
вати – 
зателефону- 
ва ти 

звонить – 
позвонить 

to call téléphoner لاصتا 打電話 

давати – 
дати 

давать – дать to give donner يطعي – 
 اعطى

給 

дарувати – 
подарувати 

дарить – 
подарить 

to give 
(gift giving) 

offrir, 
faire 
cadeau 

 給 ىدها – يدهي

показувати – 
показати 

показывать – 
показать 

to show montrer ىري – يري 展示 

пояснювати – 
пояснити 

объяснять – 
объяснить 

to explain expliquer حرشي 解釋 

допомагати – 
допомогти 

помогать – 
помочь 

to help aider دعاسي 幫助 

хвалити – 
похвалити 

хвалить – 
похвалить 

to praise louer حدملا 讚美 

хвилюва- 
тис я – 
захвилюва-
тися 

волноваться – 
заволноваться 

to worry – to 
be agitated 

s'inquiéter حبصي – قلق 
 قلق
擔心 

казка сказка story histoire ةصق 童話 

купувати – 
купити 

покупать – 
купить 

to buy acheter يرتشي – 
 ىرتشا

買 

квіти цветы flowers fleurs ورود – 
 ازھار

花兒 

складати – 
скласти 
(діалог) 

составлять – 
составить 

to create 
dialogue 

composer 
un dialogue 

 彌補 رحواء اشنإ

зразок образец 
(модель) 

sample 
model 

échantillon 
modèle 

樣品（型號） جذومن

контрольна 
робота 

контрольная 
работа 

control 
work 

travail 
de 
contrôle 

 測試工作 راتبخا

квиток билет ticket billet ةركذت 票 
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артистка артистка actress actrice ةلثمم 藝術家 

（在劇院裡

玩或看電 

影的女孩） 

подарунок подарок gift / 
present 

cadeau ةيده 禮物 

смачний вкусный tasty savoureux ذيذل 好吃 

готувати – 
приготувати 

готовить – 
приготовить 

to cook préparer, 
cuire, cuisiner 

 做飯 وهطي

пиріг пирог pie gâteau, pâté ةكعك 派 

відеокасета видеокассета videotape cassette vidéo ويديف طيرش 錄像帶 

усі (всі) все all / 
everything 

tous عيمجلا 全部 

коли когда when quand ىتم 什麼時候 

їхати – 
поїхати 

ехать – 
поехать 

to go aller رفاسن 去 

чекати – 
зачекати 

ждать – 
подождать 

to wait attendre راظتنا 等待 

запитувати – 
запитати 

спрашивать – 
спросить 

to ask demander 
s'informer 

 問 لاؤس – لاسي

державний государст- 
венный 

the state de l’Etat حكومي 州 

присвою-
ват и – 
присвоїти 

присваивать – 
присвоить 

to assign s’approprier, 
conférer 

 – صصخي
 نيعي
分配（等級） 

Тарас 
Григорович 
Шевченко 

Тарас 
Григорьевич 
Шевченко 

Taras 
Shevchenko 
– Ukrainian 
writer, poet 
and artist 

Taras 
Chevtchenko 
– écrivain 
Ukrainien, 
poète et 
peintre 

 سارات
 شتيفيروغيرغ
 وكنيشفيش

塔拉斯·格里戈
里耶維奇·舍甫 

琴科- 
烏克蘭作家和 

詩人 

гість – гості гость – гости guest – 
guests 

invité – invités فيض – 
 فويض

來賓 
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магазин 
«Будинок 
торгівлі» 

магазин «Дом 
торговли» 

shop "Trade 
house" 
("shopping 
centre") 

boutique 
"Maison du 
Commerce" 

 دوم" رجتم
 يلفوغرات"

商店“商會” 

готель гостиница hotel hôtel قدنف 旅館 

Леся 
Українка 

Леся 
Украинка 

Lesya 
Ukrainka – 
Ukrainian 
poet 

Lessia 
Oukraїnka – 
poétesse 
Ukrainienne 

 Lesya انياركوا ايسيل
Ukrainka-烏克 

蘭女詩人 

відомий известный known connu معروف – 
 روهشم
著名的 

художник художник artist peintre نانف 一個藝術家 

випускник выпускник graduate promotion جيرخ 畢業 

танцюваль-
н ий 

танцевальный dancing de danse صقار – 
 صقر
跳舞 

ансамбль ансамбль ensemble ensemble ةيقيسوم ةقرف 合奏 

космічний космический space cosmique يئاضف 空間 

станція станция station station محطة 站 

світ мир world monde نوك – ملاع 和平（“戰爭”一詞
的反義詞） 

世界（行星地球） 
 
世界（“ 
Mir”空間站） 

драматич-
ни й 

драмати- 
ческий 

dramatic dramatique يكيتامارد – 
 مسرحي

戲劇性的 

дякувати – 
подякувати 

благодарить – 
поблагодарить 

to thank remercier ركشي 謝謝你 

цікавий интересный interesting intéressant عتمم 有趣的 

скоро вскоре soon bientôt ابيرق 很快 

розповідати – 
розповісти 

рассказывать –
рассказать 

to tell raconter ثدحي – ربخي 告訴 

розказувати –
розказати 

рассказывать –
рассказать 

to tell réciter ثدحي – ربخي 告訴 
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діафільм диафильм film-strip bande de film مليفلا 
 يطيرشلا
電影膠片 

задача задача task tâche مھمة 任務 
 
數學問題 

 
任務（與問題同義 

） 

обов’язково обязательно necessarily nécessairement ضروري 必然地 

цукерка конфета candy bonbon ةعطق – ةسبلم 
 ىولح
糖果 

вперше впервые first pour la 
première fois 

 第一次 مرة الول

нічого ничего nothing rien شيء ال 沒什麼 

запрошення приглашение invitation invitation دعوة 邀請 

майже почти almost presque ابيرقت 瑪吉 

з задово-
ленням 

с удовольст-
вием 

i'd love to avec plaisir دواعي من 
 سروري

高興地 

довго долго long longtemps مطوال 杜哥 

відкривати – 
відкрити 

открывать – 
открыть 

to open ouvrir حتف – حتفي 維克里瓦蒂 

чудовий чудесный wonderful merveilleux عئار 奇蹟 

контролер контролёр a controller contrôleur بقارم 控制者 

（在公交車上

的控制器是出

售和檢查票的 

人） 

посмішка улыбка a smile sourire ةكحض 微笑 

новий новый new nouveau جدید 新的 

гра игра a game jeu ةبعل 遊戲 

оцінка оценка rating / 
grade 

note عالمة 評估 

футбольний футбольный football de football مدق ةرك 足球 

правило правило a rule règle دعاوق - ةدعاق 規則 
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поведінка поведение behavior comportement فرصت - 
 تافرصت
舉止 

заважати – 
завадити 

мешать to 
interfere, 
disturb 

empêcher لخدت 干涉 

іграшка игрушка a toy jouet ةبعل 一個玩具 

дитина ребёнок child enfant لفط 子 

інтерв’ю интервью an 
interview 

interview ةلباقم 面試 

детектив детектив detective détective ققحم 偵探 

спортсмен спортсмен athlete sportif يضاير 運動員 

шахи шахматы chess échecs جنطرش 象棋 

лялька кукла doll poupée ةيمد 公仔 

тварина животное animal animal ناويح 動物 

собака собака dog chien بلك 狗 

касета кассета cassette cassette طيرش – 
 تيساك
暗盒 

 
（舊磁帶錄音機中

的盒式磁帶） 

малювати – 
намалювати 

рисовать – 
нарисовать 

to draw dessiner مسري – مسر 畫 

Як себе 
почуваєте? 

Как себя 
чувствуете? 

How do you 
feel? 

Comment vous 
sentez-vous? 

 感覺怎麼樣 ؟رعشتف يك

теж тоже also aussi اضيا 也一樣 

мистецтво искусство art art فن 藝術 

троянда роза rose rose زھرة 玫瑰花 

подобатися – 
сподобатися 

нравиться – 
понравиться 

to like plaire بجعي - 
 ينبجعي
喜歡 

гітара гитара guitar guitare ةراثيق 吉他 

м’яч мяч ball balle كرة 球 

театр театр theater théâtre مسرح 劇院 
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мудрий мудрый wise sage ميكح 明智的 

порада совет advice conseil ةحيصن 忠告 

горе горе grief chagrin, 
malheur 

 禍 ةبيصم

життя жизнь life vie ةايح 生活 

радість радость joy joie حرف 歡樂 

смерть смерть death mort موت 死亡 

уже (вже) уже already déjà اقباس 已經 

близько близко close près بيرق 關閉 

мати иметь have avoir كلمي 有 

тепер теперь now maintenant االن 現在 

дорога дорога road route قيرط 道路 

скрізь везде everywhere partout ناكم لك يف 到處 

будувати – 
збудувати 

строить – 
построить 

to build construire ءانب - ينبي 建立 

ховатися – 
сховатися 

прятаться – 
спрятаться 

to hide se cacher ءافتخ – 
 يفتخي
隱藏 

важко тяжело hard difficile صعب 辛苦 

гроші деньги money argent دوقن 錢 

довго долго long longtemps لايوط 很久 

палац дворец palace palais رصق 宮殿 

повертатися 
– 
повернутися 

возвращаться 
– возвратиться 

to come 
back / 
return 

revenir, 
retourner 

 回來 ةودعلا

земля земля land terre 1 ارض） 行星地 

球 

2）土壤 

місце место place lieu مكان 地方 

пустий пустой empty vide رغاف 空的 

тяжкий трудный difficult difficile صعب 困難的 
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край край edge bord ةفاح 邊緣（桌子的邊緣 

；某物的邊界；國

家/地區） 

знаходити – 
знайти 

находить – 
найти 

to find trouver داجيا 找到 

добрий добрый good bon بيط 好 

чесний честный honest honnête صادق 老實 

вірний преданный devoted / 
faithful 

fidèle يفو 奉獻者 

якщо если if si لو 如果 

тепло тепло heat chaleur ءىفاد 熱情地 

серце сердце heart cœur بلق 心 

значить значит mean signifier ينعي 所以 

завжди всегда always toujours امئاد 總是 

ставати – 
cтати 

становиться – 
cтать 

become – 
be 

devenir نك - حبصت 成為 

шукати искать to look for 
/ search 

chercher بحث 尋求 

забути – 
забувати 

забыть – 
забывать 

to forget oublier فعل النسیان 忘記 

тримати держать to hold / 
keep 

tenir إمساك الشيء 舉行 

прислів’я пословица proverb proverbe مثل شعبي 諺語 
 
 

УРОК 2 
 

Українська Російська Англійська Французька Арабська Китайська 

подорожу-
ва ти 

путешество- 
вать 

to travel voyager ةلحر 去旅行 

мріяти мечтать to dream rêver ملحي 做夢 

сяяти сверкать to sparkle / 
shine 

briller قلاتي - 
 ءيضي

閃閃發光 
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вирішувати – 
вирішити 

решать – 
решить 

to decide décider ررقي – 
 حل

決定 

з’єднувати – 
з’єднати 

соединять – 
соединить 

to connect relier لاصتا – 
 لصوي

連接 

посміхатися – 
посміхнутис я 

улыбаться – 
улыбнуться 

to smile sourire مسبتي 微笑 

зустрічатися – 
зустрітися 

встречаться – 
встретиться 

to meet se rencontrer يقتلي 見面 

ставати – 
стати 

становиться 
– стать 

to become devenir حبصي - 
 حبصا

成為 
 
（他想成為一名

醫生；他成為一

名好工程師） 

летіти – 
прилетіти 

лететь – 
прилететь 

to fly voler ريط - 
 ريطي

飛 

іти – прийти идти – 
прийти 

to go – 
come (on 
foot) 

aller, 
venir, 
marcher 

 –مشي 
 لصي

去 

їхати – 
приїхати 

ехать – 
приехать 

to go – come 
(by 
transport) 

aller – venir رفاسي – 
 لصي
 ارفاسم

去 

пливти – 
припливти 

плыть – 
приплыть 

to swim nager حبسي – 
 لصي

 ةحابس

航行 

улітку 
(влітку) 

летом in summer en été فيصلا يف 在夏天 

батьківщина родина home 
country / 
motherland 

patrie وطن 祖國（祖國；您

出生的國家） 

цей, ця, це, 
ці 

этот, эта, 
это, эти 

this, 
these 

ce, cet, 
cette, ces 

 ھذا، ھذا،
 ھذا،

 ءلاؤه

這個，這個，這

些（讀這首詩） 

це это it ce ھذا 這（這是一本書

和一支鉛筆） 

разом вместе together ensemble ايوس 在一起 
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раніше раньше before / 
earlier 

avant لبق 之前 

бажати – 
побажати 

желать – 
пожелать 

to wish désirer ينمت – 
 ىنمتي
希望 

провінція провинция province province ةعطاقم، 
 ميلقا

省 

до к, до to à ىلا  

центральний центральный central central مركزي 中央的 

весна весна spring printemps عيبر 春天 

цвісти – 
зацвісти 

цвести – 
зацвести 

to bloom fleurir رهزي – 
 رهزت

綻放 

каштан каштан chestnut châtaigne شجرة 
 ءانتسكلا
栗子 

могила могила grave / 
tomb 

tombeau ربق 嚴重的 

планувати планировать to plan planifier, 
projeter 

 計劃 طيطخت

подорож путешествие journey voyage رفس – 
 ةلحر
旅程 

Хрещатик Крещатик Khrescha- 
tyk street 
in Kiev 

Khrechtchatik ةحاس 
 شيركلا"
 كيتا"

Khreshchatyk 
_是基輔的中
央大街 

бар бар bar bar راب 酒吧 

багато-
людн о 

многолюдно full of 
people 

plein de gens مزدحم 擁擠 

майдан 
Незалеж-
нос ті 

площадь 
Независи-
мости 

Indepen-
den ce 
Square 

Place de 
l'Indépen-
dance 

 ناديم
 للاقتسلاا
獨立廣場-基輔中央 

廣場 

ще ещё more / 
again 

encore رثكا 更多 

（甚至更多； 

我們還沒有學會 

давній древний ancient ancien ميدق 古老的 
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Софіївсь-
кий собор 

Софиевски
й собор 

St.-Sophie 
Cathédral 

Cathédrale 
de Sainte-
Sophie 

 ةئياردتاك
 ةسيدقلا

 ايفوص

聖索菲亞大教堂-
聖索菲亞大教堂，是

由古老的俄羅斯王子

雅羅斯拉夫（Yarosl
av 
the Wise）於11世紀 

建造的。 
Андріївсь-
ка             церква 

Андреевс-
кая   церковь 

St. Andrew's 
Church 

Eglise  
Saint-André 

 ةسينك
 سيدقلا
 وردنأ

聖安德魯教堂-聖安 

德魯教堂 

Києво- 
Печерська   
лавра 

Киево- 
Печерская 
лавра 

Kiev- 
Pechersk 
Lavra 

Laure 
Kyїvo- 
Petcherska 

 – فیيك
 اكسريشتيب
 ارفال اي
 (ريد)

基輔佩喬爾斯克修道

院-有地下洞穴的修 

道院 

споруда сооружение construct ion construction ىنبم – 
 ءانب
建築 

справжній настоящий real réel يقيقح 真實的 

шедевр шедевр masterpie ce chef-d'œuvre ةفحت 傑作 

архітектур- 
н ий 

архитектур-
ный 

architectu-
ral 

architectural معماري 建築的 

мистецтво искусство art art فن 藝術 

бульвар бульвар boulevar d boulevard جادة – 
 –شارع 

 درافيلوب

大道 

поруч рядом near / 
next to 

près de بيرق 在附近 

пам’ятник памятник monume nt monument بصن 
 رياكذت
一個紀念碑 

ліцей лицей lyceum lycée ةسردم 
 ةيوناث
學園 

гурток кружок circle studio ةقلح 圈子-
興趣愛好創意工作室（用

於繪畫，音樂，跳舞） 

студія студия studio studio ويودتس 工作室 

практика практика a practice pratique نيرامت 練習 
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краєзнав-
чий 
(краєзнав-
чи й музей) 

краевед-
ческий 
(краеведчес- 
кий музей) 

local history 
(museum of 
local lore) 

histoire locale 
(musée des 
traditions 
locales) 

 فحتم
 يخيرات
當地歷史 

 
（當地傳說博物館） 
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міський городской city municipal يندم 市區 

гімназія гимназия Grammar 
school / 
high 
school 

gymnase ةسردم 
 ةيوناث
體育館 

дитячий детский child  
(adj.) 

d’enfant يلوفط – 
 لافطلال
兒童的 

лінгвістич-
ни й 

лингвисти- 
ческий 

linguistic linguistique يوغل 語言學 

художній художест- 
венный 

artistic artistique ينف 藝術的 

художник художник artist peintre نانف 一個藝術家 

музичний музыкальны й musical musical يقيسوم 音樂劇 

автомобіль автомобиль car voiture ةرايس 一輛車 

північ север north nord شمال 北 

далекий далёкий far lointain ديعب 很遠 

полярний полярный polar polaire يبطق 極地 

льотчик лётчик pilot pilote رايط 飛行員 

льотний лётный flying d'aviation - ناريط 飛 

училище училище school école profes-
sionnelle 

 學校 ةسردم

найкращий самый 
лучший 

the best le mieux لضفلاا 最好的 

декоратор декоратор decorator décorateur مزخرف 
 (ناسنا)
裝飾工 

модельєр модельер designer couturier مصمم 時裝設計師 

реальність реальность reality réalité يقيقح – 
 عقاو
現實的 

серйозний серьёзный serious sérieux جاد 認真的 

служба служба service service خدمة 服務項目 

армія армия army armée شيج 軍隊 
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вирішувати – 
вирішити 

решать – 
решить 

to 
decide 

décider رار – 
 ررقي

決定 

（解決問題；解決（ 

打算做某事）） 

туристичний туристи-
чески й 

tourist touristique يحايس 旅遊者 

агенція агентство agency agence ةلاكو 代理商 

згадувати – 
згадати 

вспоминать 
– вспомнить 

to 
remember 

se souvenir ركذتي – 
 ركذت
回憶 

темний тёмный dark sombre ظالم – 
 داكن

黑暗的 

відбиватися 
– відбитися 

отражаться 
– отразиться 

to be 
reflected 

réfléchir سكعي  - 
 سكعي
反映（月亮反映在水中） 

берег берег shore bord ةفض – 
 ساحل

岸邊 

світитися светиться glow éclairer جهوت 發光 

вокзал вокзал railway 
station 

gare محطة 
 تاراطق
站 

теплохід теплоход motor 
ship 

paquebot ةنيفس 
 شحن

機動船 

вогонь огонь fire feu ران 火 

з’являтися – 
з’явитися 

появляться – 
появиться 

to appear apparaître ظھور - 
 رهظي
出現 

зірка звезда star étoile ةمجن – 
 مجن
星星 

колиска колыбель cradle berceau مھد 搖籃 

слов’янськи й славянский slavic slave ةيفلاسلا 斯拉夫語 

ткаля ткачиха weaver tisseuse ةكئاحلا 
 (مراة)
織工 

випускник выпускник graduate élève جيرخ 畢業 

космонавт космонавт astronaut astronaute ءاضف دئار 宇航員 

дипломат дипломат diplomat diplomate يسامولبد 外交官 

міністр министр minister ministre ريزو 部長 
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виростати – 
вирости 

вырастать – 
вырасти 

to grow grandir ومني – 
 ومنلا
長大 

доярка доярка milkmaid trayeuse ةاتفلا 
 ةبلاحلا
擠奶女僕 

змінюватися 
– змінитися 

изменяться to alter / 
change 

changer ريغي – 
 ريغتي
改變 

залишатися – 
залишитися 

оставаться – 
остаться 

to 
remain 

rester ىقبي 留下來 

назавжди навсегда forever toujours دبلاا ىلا 永遠 

редакція редакция editor / 
editorial 
staff 

rédaction مسق 
 ريرحتلا
版 

найважче самое 
тяжёлое 

heaviest la plus lourde لقثلاا 最難的 

театральний театральный theatrical théâtral مسرحي 戲劇的 

будівельник строитель builder constructeur لجر) ءانب 
 (ءانبلا
建造者 

легенда легенда legend légende أسطورة 傳說 

заснований основан founded fondé مؤسس 成立 

текти течь flow passer قفدت 這條河流 

水流 

століття столетие century siècle نرق 世紀 

наказ приказ a com-
mand / an 
order 

ordre امر 訂單 

майстер мастер master maître سید 主人 

побудова-
ни й 

построен built construit ينب 已建 

купець – 
купці 

купец merchant marchand رجاتال 商人 

гончар гончар potter potier الخزاف 波特 

ткач ткач weaver tisserand جيسنال لمعا 織工 
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хлібороб хлебороб grain- 
grower 

céréaliculteur زبخال نارف 穀物種植者 

монах, 
ченець 

монах monk moine راھب 和尚 

монастир монастырь monaster y monastère ريدال 修道院 

держава государство (the) 
State 

état الدولة 國家 

мисливець – 
мисливці 

охотник hunter chasseur صياد 獵手 

рибалка рыбак fisherman pêcheur سمك صياد 漁民 

лицар рыцарь knight chevalier سرفا 
 محارب

騎士 

обирати – 
обрати 

выбирать to choose choisir رايتخا 選擇 

зарубіжний иностран- 
ный 

foreign étrangère يبنجأ 外來的 

незабаром вскоре soon bientôt ابيرق، 
 بيرق تقو
很快 

гостинний гостеприим- 
ный 

friendly hospitalier فايضم 好客 

оригінал оригинал original original يلصا 原始的 

наступний следующий next suivant يلاتلا 下一個 

анатомія анатомия anatomy anatomie ملع 
 حيرشتلا
解剖學 

навчальний учебный training /
instructio n 

scolaire دراسي 訓練 

корпус корпус corpus corps ىنبم، 
 اسكان

大樓（大學大樓 

сцена сцена stage scène دهشم 現場 

архітектор архитектор architect architecte دسنهم 
 معماري

建築師 

письменник писатель writer écrivain بتاك 一個作家... 

літератур-
ни й 

литератур-
н ый 

literary littéraire يبدا 文學的 
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студія студия studio studio ويودتس 工作室（文學工作室

） 

піаніст пианист pianist pianiste عازف 
 ونايب
鋼琴家 

консерва-
тор ія 

консерва-
тор ия 

conservat ry conservatoire معھد 
 ىقيسوملا
音樂學院 

отримувати – 
отримати 

получать – 
получить 

to receive recevoire حصول – 
 لصحي
接收 

продавець продавец seller vendeur عئاب 賣方 

запитання вопрос question question سؤال 問題 

співак певец singer chanteur ينغم – 
 مطرب

歌手 

перекладач переводчик translator traducteur مجرتم 譯者 

одного разу однажды once une fois مرة ذات 一次 

відомий известный known connu معروف 著名的 

давньо-
грецьк ий 

древне- 
греческий 

Ancient 
Greek / 
Hellenic 

hellénique ميدق 古希臘 

філософ философ philosopher philosophe فوسليف 哲學家 

іти – піти идти to go aller يشمي 去 

прогулянка прогулка a walk promenade مشوار 走 

незнайомець незнакомец stranger inconnu شخص 
 بيرغ

陌生人 

незнайомий незнакомый unfamilia r inconnu بيرغ 陌生的 

чоловік мужчина man homme رجل 一個男人 

жінка женщина woman femme مراة 一個女人 

повертатися 
– 
повернутися 

возвращаться 
– 
возвратиться 

to return retourner ودعي – 
 دئاع
回來-回來 

лише только only seulement طقف 只 

сито сито sieve tamis لابرغ،لخنم 篩（篩分麵粉的物品

） 
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перш, ніж… прежде,  
чем... 

before … avant ... ... لبق 之前... 

тричі трижды triple trois fois تارم ثلاث 三次 

упевнений уверен сonfident 
/ to be 
sure 

être sûr دكأتم 當然 

навпаки наоборот vice 
versa / on 
the 
contrary 

au contraire حيحص والعكس 反之亦然 

користь польза profit profit ةدئفا 好處 

корисно полезно useful utile ديفم 有用的 

навіщо зачем why pourquoi اذامل 為什麼 

язик язык language langue ناسللا 舌頭 

 

УРОК 3 
 

 

Українська Російська Англійська Французька Арабська Китайська 
знайомитися – 
познайомитися 

знакомиться to meet faire 
connaissance 

 - فراع
 فرعت
認識 

малювати – 
намалювати 

рисовать – 
нарисовать 

to draw dessiner مسري – مسر 畫 

відтворювати 
–відтворити 

отображать 
– отобразить 

to display / 
represent 

reproduire ضرع – 
 عرض

展示 

пізнавати – 
пізнати 

познавать – 
познать 

to cognize connaître ةفرعم – 
 فرعت
知道 

запрошувати 
–запросити 

приглашать – 
пригласить 

to invite inviter اوعدي - وةعد 邀請 

розпочинати – 
розпочати 

начинать – 
начать 

to start commencer ادبي – دءبلا 開始 

отримувати – 
отримати 

получать – 
получить 

to receive recevoir لصحلا – 
 لصحي
接收 

збирати – 
зібрати 

собирать 
– собрать 

to collect collectionner عمج  - 
 عمجلا
收集 

перекладати – 
перекласти 

переводить 
– перевести 

to translate traduire ةمجرت – 
 مجرتي
翻譯 
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поважати уважать to respect respecter مارتحا 尊重 

розуміти – 
зрозуміти 

понимать – 
понять 

to 
understand 

comprendre مهفتي – مهفت 了解 

шукати искать to search rechercher ثحبلا 尋求 

знаходити – 
знайти 

находить – 
найти 

to find trouver داجيا 找到 

чекати ждать to wait attendre راظتنا 等待 

згадувати – 
згадати 

вспоминать – 
вспомнить 

to remember rappeler ركذتلا – 
 ركذتي
回憶 

забувати – 
забути 

забывать – 
забыть 

to forget oublier نايسن – ىسني 忘記 

пам’ятати – 
запам’ятати 

помнить – 
запомнить 

to remember 
/ recollect 

se rappeler ركذت 要記住 

захоплення восторг delight ravissement ةجهب – 
 سرور

欣喜 

вітатися – 
привітатися 

здороваться greeting saluer ميلستلا – ملسي 打個招呼 

танцювати – 
потанцювати 

танцевать – 
потанцевать 

to dance danser صقر 跳舞 

уранці 
(вранці) 

утром in the 
morning 

le matin حابصلا يف 在早上 

увечері 
(ввечері) 

вечером in the 
evening 

le soir ءاسملا يف 在晚上 

удень (вдень) днём in the 
afternoon 

l'après-midi راهنلا يف 在下午 

уночі (вночі) ночью at night la nuit ليللا يف 在晚上 

вчора вчера yesterday hier امس 昨天 

позавчора позавчера day before 
yesterday 

avant hier االول امس 前天 

завтра завтра tomorrow demain غدا 明天 

післязавтра послезавтра day after 
tomorrow 

après-demain دغ دعب 後天 

поле поле field champ لقح 領域 

виставка выставка exhibition exposition معرض 展覽 
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лабораторія лаборатория laboratory laboratoire رتبخم 實驗室 

асистент ассистент assistant assistant مساعد 助手 

реферат реферат essay résumé صخلم 抽象的 

ліс лес forest forêt ةباغ 森林 

рано рано early tôt ركبم تقو يف 早 

доповідь доклад report rapport ريرقت 報告 

вокзал вокзал railway 
station 

gare محطة 
 تاراطق
站 

небіж племянник nephew neveu قيقش نبا 侄子 

бажати – 
побажати 

желать – 
пожелать 

to wish souhaiter ىنمتي – ىنمت 去做 

народний народный folk populaire يمو – 
 يبعش
民間的 

танець танец a dance danse ةصقر 跳舞 

казка сказка fairy tale histoire ةصق 童話 

бідний бедный poor pauvre ريقف 可憐的 

зовсім совсем completely tout à fait كل 完全沒有 

розумний умный clever intelligent ذكي 聰明的 

пейзаж пейзаж scene paysage دهشم 風景 

яскравий яркий bright éclatant مشرق 明亮的 

місяць месяц moon lune رهش 月 

зірка звезда star étoile ةمجن 星星 

весняний весенний in spring du printemps يعيبر 春天 

сад сад garden jardin ةقيدح 花園 

вродливий красивый beautiful beau ليمج 美麗的 

називати – 
назвати 

называть – 
назвать 

to call appeler ركذي – ركذ 打電話 

побачення свидание date / 
meeting 

rendez-vous موعد 日期 
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дорога дорога road route قيرط 道路 

розв’язувати – 
розв’язати 

решать – 
решить 

to solve résoudre لح – لحي 決定 

варений варёный boiled bouilli يلغم – 
 قولسم
煮的 

картопля картофель potato pommes de 
terre 

 土豆 اطاطب

смажений жареный fried frit, rôti, 
grillé 

 炒 يلقم

солодкий сладкий sweet doux ولح 甜蜜的 

овочевий овощной vegetable de légumes يتابن - 
 خضروات

蔬菜 

м'ясо мясо meat viande ةمحل 肉類 

борщ борщ national soup 
with 
tomatoes 

soupe 
nationale 
avec des 
tomates 

 خضر حساء
 روسي

 شروب""

羅宋湯-甜菜
，西紅柿和

其他蔬菜湯 

смачний вкусный tasty savoureux ذيذل 好吃 

тістечко пирожное cake gâteau ةريغص ةكعك 蛋糕 

лексичний лексический lexical lexical  معجم– 
 معجمي

詞彙的 

приклад пример example exemple لاثم 一個例子 

сучасний современный modern moderne ثيدح 現代的 

свіжий свежий fresh frais طازج 新鮮的 

телевізійний телевизионный television télévision ينويزفلت – 
 ونيزفلت
電視台 

передача передача transmission transmission جمانرب 傳輸方式 

купувати – 
купити 

покупать – 
купить 

to buy acheter  شراء– 
 يرتشي
買 

філологічний филологи-ческий philological philologique يجولوليف 
 هقفب قلعتم
 ةغللا

語言學的 

світовий мировой world mondial يملاع 世界 



24  

міжнародний международный international international يلود 國際的 

туристичний туристический tourist touristique يحايس 旅遊者 

агенція агенство agency agence ةلاكو 代理商 

екскурсовод экскурсовод a guide guide يحايس دشرم 導遊 

зарубіжний зарубежный foreign étranger يبنجا 外來的 

мистецтво искусство art art فن 藝術 

адже ведь because parce que لاح لك ىلع 因為

вечір вечер party / 
evening 

partie / 
soirée 

 مساء
 ةيسما –
傍晚 

відомий известный known connu روهشم 著名的 

справжній настоящий real réel يقيقح 真實的 

кохання любовь love amour حب 愛 

напам’ять наизусть by heart par cœur بلق رهظ نع 心地 

геолог геолог geologist géologue يجولويج 
 (رجل)
地質學家 

вихователька воспитатель-
ница 

governess éducatrice ةيبرم 老師（在幼

兒園工作的

女人）

паралельний параллельный parallel parallèle  مواز– 
 يزاوتلاب
平行的 

виготовляти – 
виготовити 

изготавливать – 
изготовить 

to make faire عينصت – 
 عنصي
使 

санаторій санаторий sanatorium maison de 
convalescence 

 療養院 مصحة

гратися играться to play jouer بعلي –ب عل 玩 

дружина жена wife femme زوجة 老婆 

філармонія филармония philharmonia philharmonie ةيعمج 
 ىقيسوم -
愛樂學會 

приносити – 
принести 

приносить – 
принести 

to bring apporter ميدقت –ب لج 帶 

троянда роза rose rose وردة 玫瑰花 
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опера опера opera opéra اربولاا راد – 
 اربوا
歌劇 

головний главный chief / main en chef, 
principal 

 - ؤولسملا
 ريدملا
主要 

симфонічний симфонический symphonic symphonique ينوفميس 交響樂 

прекрасний прекрасный beautiful beau ليمج 美麗的 

особливо особенно especially particulière- 
ment 

 特別是 خاصة

природа природа nature nature ةعيبط 大自然 

кінець конец end fin ةياهن 結束 

швидко быстро quickly rapidement ةعرسب 快 

однокласник одноклассник classmate camarade de 
classe 

 同學 ةساردلا ليمز

соціолог социолог sociologist sociologue عامتجلاا ملاع 社會學家 

конференція конференция conference conférence رمتؤم 會議 

тенісистка теннисистка tennis (the 
girl who is 
engaged in 
tennis) 

tennis (la 
fille qui est 
engagé dans 
le tennis) 

 سنت ةبعال
 ارضي

網球員

（打網球的

女人）

дискотека дискотека disco discothèque وكسيدلا عقوم 迪斯科舞廳 

міліція полиция police police ةرطش 警察 

тварина животное animal animal ناويح 動物 

князь князь prince prince ريما 王子 

воїн воин warrior guerrier محارب 戰士 

фойє фойе foyer foyer ردھة 門廳 

лібрето либретто libretto livret يملاك صن 
 اربولأل

libretto（芭蕾
舞摘要） 

акт акт act acte يف ءزج 
 ةيحرسملا
 (عطقم)

表演（戲劇

表演的一部

分）

лунати – 
пролунати 

звучать – 
зазвучать 

to sound – 
resound 

résonner – 
retentir 

 聽起來 توص ىلاعتي
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повільно медленно slowly lentement ءطبب 慢慢地 

підніматися – 
піднятися 

подниматься – 
подняться 

to climb monter ودعصلا – 
 دعصي
上升（窗簾上

升） 

тяжкий тяжёлый heavy lourd ليقث 沉重的 

завіса занавес curtain rideau ةراتس 
 حرسملا
窗簾 

сцена сцена scene scène دهشم 現場 

декорація декорация decoration décoration روكيد – ةنيز 裝飾 

зображений изображён depicted représenté مصور – 
 نيبم
描繪的 

оживати – 
ожити 

оживать – 
ожить 

revive revivre ىلإ يتأي 
 يتأت - ةايحلا
 ةايحلا يف

栩栩如生 

актор актёр actor acteur لثمم 演員 

смуток печаль sorrow tristesse حزن 悲傷 

радість радость joy joie حرف 歡樂 

ненависть ненависть hate haine حقد 討厭 

сумний грустный sad triste نيزح 傷心的 

журливий печальный sad triste نيزح 傷心的 

веселий весёлый cheerful gai ديعس 好笑 

жартівливий шутливый jocular badin حيزم – حرم 好玩的 

голос голос voice voix صوت 聲音 

виконавець исполнитель performer interprète مؤد 表演者 

герой герой hero héros لطب 英雄 

дія действие action action اجراءات 行動 

глядач зритель viewer / 
spectator 

spectateur دهاشم 觀看者 

аплодувати аплодировать to applaud applaudir ييحت – 
 قيفصت
鼓掌 

роль роль role rôle دور 角色 
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задоволення удовольствие pleasure plaisir ةعتم 享樂 

під час во время during pendant خالل 在...期間 

деякий некоторый some / a few certains ضعب 一些 

вдячний благодарный thankful reconnaissant شاكر 感激不盡 

щасливий счастливый happy heureux ديعس 快樂的 

псувати(ся) портить(ся) to spoil gâcher دسفي،برخي 變壞(變壞）

(食物變質）

（情緒變壞)
 
 

УРОК 4 
 

Українськ а Російська Англійськ а Французька Арабська Китайська 

губити – 
загубити 

терять – 
потерять 

to lose perdre نادقف - ةعاضا 失去 

піднімати – 
підняти 

поднимать – 
поднять 

to lift lever عفري – عفر 提高 

починати – 
почати 

начинать – 
начать 

to start commenc er أدبلا 開始 

закінчувати 
– закінчити 

заканчивать 
– закончить 

to finish terminer, 
finir 

 完成 ءاهتنلاا – ءاهنا

тривати длиться to last durer رارمتسا 最後一次 

продовжу-
вати – 
продовжити 

продолжать – 
продолжить 

to continue continuer رارمتسلاا – 
 رارمتسا
繼續 

планувати планировать to plan planifier طيطخت 計劃 

здійснюва- 
ти ся – 
здійснитися 

осуществ- 
ляться 

to come true 
/ realise 

se réaliser ذيفنت – قيقحت 被執行 

зупинятися – 
зупинитися 

останавли- 
ваться – 
остановиться 

to stop s'arrêter فقوت – فقوتلا 停止 
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збиратися – 
зібратися 

собираться – 
cобраться 

to meet up / 
gather 
together 

se réunir ريضحت – عيمجت 聚集 

продавати – 
продати 

продавать – 
продать 

to sell vendre عيب 賣 

уточнювати – 
уточнити 

уточнять – 
уточнить 

to specify préciser حيضوت - ديكات  

прокидатис я 
– 
прокинутися 

просыпаться 
–проснуться 

to wake up se réveiller ظاقيتسلاا – 
 ظاقيتسا
指明 

умиватися – 
умитися 

умываться – 
умыться 

to wash up se laver هجولا لسغ 醒來 

одягатися – 
одягтися 

одеваться – 
одеться 

to dress 
oneself 

s`habiller سبلاملا ءادترال 洗 

вставати – 
встати 

вставать – 
встать 

to get up se lever مايقلا 打扮 

відчиняти – 
відчинити 

открывать – 
открыть 

to open ouvrir حتف 起床 

приймати – 
прийняти 
(душ) 

принимать – 
принять 
(душ) 

to take (a 
shower) 

prendre  (la 
douche) 

 拿（淋浴） (دش) اخذ حمام

прибирати – 
прибрати 

убирать – 
убрать 

to tidy 
tidy up (tidy 
up the room) 

ranger (بيترت) فيظنت 收拾（收拾房間
） 

чистити – 
почистити 

чистить – 
почистить 

to clean, to 
brush (brush 
your 
teeth) 

nettoyer فيظنت 刷（刷牙） 

раптом вдруг suddenly tout à 
coup 

 突然間 ةأجف

рукавичка перчатка glove gant زافق 手套 

йти (іти) идти to go aller باهذلا 去 
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котрий, -а, 
-е, -і 

который, 
-ая,-ое,-ые 

which qui, que, 
lequel 

 哪一個 يذلا

бажати – 
побажати 

желать – 
пожелать 

to wish souhaiter ىنمتي – ينمتلا  

чекати ждать – 
подождать 

to wait attendre راظتنلاا 希望 

подарунок подарок present, gift cadeau ةيده 等待 

продавець продавец seller vendeur عئاب 禮物 

показувати – 
показати 

показывать – 
показать 

to show montrer يري 賣方 

кілька 
(декілька) 

несколько 
(несколько) 

several 
(more) 

quelques ضعب 有點 

каса касса cash 
register 

caisse الكاش 票房 

відбуватис я 
– відбутися 

происходить 
– состояться 

to happen se passer ثدحي 發生（發生） 

попереду впереди ahead devant ماملاا يف 前面 

удвох вдвоем together à deux نحن) ايوس 
 (نينثلاا
在一起 

чарівний волшебный magic magique ساحر 神奇的 

посмішка улыбка a smile sourire ةماسبتا 微笑 

відомий известный known connu روهشم ‘فورعم 著名的 

улюблений любимый favorite préféré لضفملا ،بوبحم 心愛的 

спектакль спектакль performanc e spectacle مسرحي عرض 表現 

режисер режиссер director metteur en 
scène 

 導演 مخرج

популярни й популярный popular populaire (يبعش) روهشم 受歡迎的 

естрадний эстрадный variety variété ءانغلا ملاع 
 بوبلاو
品種 

лялька кукла doll poupée ةبعل 公仔 
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виставка выставка exhibition expositio n معرض 展覽 

універсальний универсальн ый universal universel يملاع 通用（百貨商店

） 

зоологічни й зоологическ ий zoological zoologiq ue ملاع ) يناويح 
 (ناويحلا
生物的 

юридичний юридически й legal juridique ينوناق 合法的 

енциклопе- 
дичний 

энциклопе- 
дический 

encyclope-
di c 

encyclopé -
dique 

 ملاع) يعوسوم
 (تاعوسوملا
百科全書 

авіаційний авиационны й air d'aviation يناريط 航空業 

училище училище school / 
college 

école ةسردم 專業

學校

касир кассир cashier caissier شاكلا لجر 
 (ريشاكلا)
收銀員 

крім кроме except sauf, 
excepté 

 除了 ىلإ ةفاضلإاب

напис надпись inscription inscriptio n شقن ،ةباتك 題詞 

гра игра game jeu ةبعل 遊戲 

драматичний драматическ ий dramatic dramatiq ue ملاع)يكيتامارد 
 (اماردلا
戲劇（戲劇院） 

дивуватися удивляться to wonder s'étonner بجعتي 想知道 

повертати – 
повернути 

поворачиват ь 
– повернуть 

to rotate tourner ديعي 轉 

око – очі глаз – глаза eye – eyes yeux نانيع – نيع 眼睛 

будівельни к строитель builder constructeur ءانب لماع 建造者 

будувати строить to build construir e ينبي 建立 

технікум техникум technical 
college 

collège 
technique 

 技術學校 ةينقت ةسردم
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заочно заочно by corres- 
pondence 

par 
correspon-
dance 

 缺勤學習 ةيبايغ ةسارد

ансамбль ансамбль ensemble ensemble مقاط ،ةقرف 合奏 

молодіжни й молодежны й youthful des 
jeunes 

 青春 يبابش

театральни й театральный theatrical théâtral مسرحي 戲劇的 

студія студия studio studio ويودتس 工作室 

палац дворец palace palais رصق 宮殿 

сучасний современны й modern moderne ثيدح 現代的 

будівництв о строительство construction construction ءانب 建築 

робочий 
день 

рабочий 
день 

working 
day 

journée de 
travail 

 工作日 لمع ومي

вмикати включать to turn on allumer لغشي 包括 

зарядка зарядка exercise gymnasti ue 1 شاحن.充電 2.早操 

зуби зубы teeth dents نانسا 牙齒 

передача  
на ТБ 

передача на 
ТВ 

TV broadcast émission يف جمانرب 
 نويزفلتلا
電視廣播 

лягати – 
лягти 

ложиться – 
лечь 

to lie down se coucher يقلتسي 上床睡覺 

спати спать to sleep dormir ماني 睡覺 

кохати любить to love aimer قشعي 去愛 

поважати уважать to respect respecter مرتحي 尊重 

кошеня котенок kitten chaton ةطق ة،ره 小貓（小貓） 

виправляти – 
виправити 

исправлять 
– исправить 

to correct corriger حيلصت ،حلصي 正確的 

портфель портфель briefcase, 
bag 

serviette 1 ةيسردم ةبيقح.公文包2.書包 



32  

запрошува ти 
– запросити 

приглашать – 
пригласить 

to invite inviter وعدي 邀請 

висіти висеть to hang pendre قلعم 掛 

портрет портрет portrait portrait طئاح ةروص 人像 

давній древний ancient ancien ميدق 古老的 

видатний выдающийс я eminent éminent زيمتم 傑出的 

трагедія трагедия tragedy tragédie ماساة 悲劇 

поетеса поэтесса poet (f.) poétesse شاعرة 女詩人（女詩人

） 

письменни к, 
письменни ця 

писатель, 
писательниц а 

writer (m./f.) écrivain ةتباك ،بتاك 作家 

драматург драматург playwright dramatur ge يحرسملا بتاك 作家（女作家） 

роман роман novel roman ةياور 劇作家 

твір произведени е production oevre, 
essai 

 一本小說 جتنم

композито р композитор composer compositeur نحلم 工作 

класик классик classic classique يكيسلاك 經

典

的

оповідання рассказ story histoire ةياكح ،ةصق 故事 

гість 
(гості) 

гость (гости) guest (s) invité (s) (فويض) فيض 來賓 

повинний должен must il devrait نا بجي 應該 

день 
народження 

день 
рождения 

birthday anniversa ire ومي ،دلايم ديع 
 دلايملا
生日 

дитячий детский child (adj.) d`enfants يلوفط 兒童的 

педагогічний 
інститут 

педагогичес- 
кий институт 

pedagogical 
institute 

institut 
pédagogique 

 教育學院 ويبرتلا دهعملا
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овочевий овощной vegetable de 
légumes 

 عيبل ناكم
 ،راضخلا
蔬菜（蔬菜湯） 

аптека аптека pharmacy pharmaci e ةيلديص 藥房 

зубний 
лікар 

зубной врач dentist dentiste نانسا بيبط 牙醫 

склянка стакан glass verre كاس 玻璃（玻璃杯，
紙杯 

） 

костюм костюм suit costume ةلدب 西裝 

обов’язков о обязательно necessarily nécessaire 
ment 

 د،يكاتلاب
 ةرورضلاب
必然地 

показувати – 
показати 

показывать – 
показать 

to show montrer ضرعي ،يري 展示 

смачно вкусно delicious (ly) bon ذيذل 好吃 

міст – 
мости 

мост – 
мосты 

bridge – 
bridges 

pont – 
ponts 

 橋樑 جسور – جسر

сквер сквер square square ناديم ،ةحاس 方 

бульвар бульвар boulevard boulevar d ريبك عراش دة،اج 大道 

зелень зелень greenery verdure ةحاسم ة،رضخ 
 خضراء

果嶺 

архітектура архитектура architecture architecture ةيرامعم ةسدنه 建築學 

автомобіль автомобиль car voiture ةرايس 一輛車 

міський городской urban urbain يندم 市區 

транспорт транспорт transport transport مواصالت 運輸 

трамвай трамвай tram tram مارتلا 電車 

мешканець житель resident / 
inhabitant 

habitant رجأتسم 居民 

житель житель citizen habitant مواطن  

Котра 
година? 

Который 
час? 

What time 
is it? 

Quelle 
heure est- il? 

 現在幾點 ؟نلاا تقولا مك
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О котрій 
годині? 

В котором 
часу? 

(At) What 
time? 

A quelle 
heure? 

 ةعاس يا يف
 ؟(تقو)
現在幾點 

шакал шакал jackal chacal وىآ نبا 狼 

верблюд верблюд camel chameau جمل 駱駝 

протилежний противопо- 
ложный 

opposite opposé ضد،العكس 相反 

соковитий сочный juicy juteux ريصعال ريثك 多汁的 

тонути – 
потонути 

тонуть sink (die, 
sinking to the 
bottom) 

noyer الماء غرق في 下沉（死，沉

到底

部）

спина спина spine / back dos ناسناال رهظ 後面 

бити бить to knock frapper عرقي،برضي 擊敗 

палиця палка a stick / cane bâton عصا 棒 

крик крик shourt / cry cri خرصت 尖叫 

утікати убегать to run away fuir اھرب 逃跑 

пірнати нырять to dive / 
plunge 

plonger صوغلل 潛水 

звичка привычка a habit habitude عادة 習慣 

розум ум mind / sense / 
intelligence 

esprit لقعال 心智 

старість старость old age vieillesse ةخوخيشال 老年 

 
 

УРОК 5 
 

Українська Російська Англійськ  Французь ка Арабськ а Китайська 

потрібний, 
-а, -е, -і 

нужный, 
-ая,-ое,-и 

necessary / 
need(ed) 

nécessaire ضروري 想要的 

потрібно нужно necessary / 
need(ed) 

il faut ةجاح يف 需要（我需要） 
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необхідний, 
-а, -е, -і 

необходимый, 
-ая, -ое,-ые 

necessary / 
(need)ed 

nécessaire بولطم، 
 الزمة

必要的 

святкувати праздновать to celebrate fêter, 
célébrer 

 慶祝 لافتحلاا

вважати считать to consider penser, 
assumer 

 بسحي  
 ل حساب

算 

народжува-
тис я – 
народитися 

рождаться – 
родиться 

to be born naître دلوي – دلو 出生 

придумувати – 
придумати 

придумать to think up inventer ع،رتخي 
 ركبتي
拿出 

відчувати – 
відчути 

чувствовать to feel sentir رعشي 感到 

відгадувати – 
відгадати 

отгадывать –
отгадать 

to guess deviner زرحي، 
 نمخي

猜 

дозволяти – 
дозволити 

разрешать – 
разрешить 

to permit / 
allow 

permettre حمسي 允許 

обіцяти обещать to promise promettre ءيشب دعي 承諾 

радити советовать to advise conseiller حصني 勸告 

заважати мешать to interfere / 
disturb 

empêcher جعزي، 
 لخدتي

干涉 

радіти радоваться to rejoice se réjouir حرفي 歡喜 

світити (-ся) светить (-ся) to shine éclairer ءيضي ،عشي 發光（發光） 

бігти – 
побігти 

бежать – 
побежать 

to run courir ،ركض 
 ضكري

跑 

відпускати – 
відпустити 

отпускать – 
отпустить 

to let go laisser 
partir 

 ،نع جرفي
 ركتي
放開 

відчиняти – 
відчинити 

открывать – 
открыть 

to open ouvrir حتف ،حتفي 打開 

зачиняти – 
зачинити 

закрывать – 
закрыть 

to close fermer قلاغا ،قلغي 關閉 

зітхати – 
зітхнути 

вздыхать – 
вздохнуть 

to sigh soupirer سفنت س،فنت 感嘆 

присвячувати 
– присвятити 

посвящать – 
посвятить 

to devote consacrer سير – اھداء 獻身 
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займатися – 
зайнятися 

заниматься – 
заняться 

to engage 
in 

faire, 
pratiquer 

 從事 ءيشب مايقلا

посідати – 
посісти 

занимать – 
занять 

to occupy 
(e.g. time) 

occuper لتحي – 
 لغشي

佔用（例如時間） 

національний националь-
ны й 

national national ينطو 國民 

сімейний семейный family (adj.) de famille يلئاع 家庭（形容詞） 

свято праздник holiday fête د،يع ل،فح 
 ةبسانم
假日 

навчання обучение study (n.) étude ةسارد 研究。 

сесія сессия session session ةرتف 
 تاناحتما

會議 

починатися – 
початися 

начинаться – 
начаться 

to begin commence r ادب ،ادبي 開始 

літній пожилой aged âgé يفيص 老人 

поїздка поездка trip voyage ةرفس ،ةلحر 旅行 

святкувати – 
відсвяткувати 

праздновать to celebrate fêter, 
célébrer 

 慶祝 لافتحلاا

солідарність солидарност ь solidarity solidarité نماضت 團結 

трудящий трудящийся worker travailleur ل،امعلا 
 نيحداكلا

工人 

перемога победа victory victoire رصن 勝利 

незалежність независи-
мост ь 

indepen-
dence 

indépen- 
dance 

 獨立性 للاقتسا

конституція конституция constitution constitutio n روتسد 憲法 

Різдво Рождество Christmas Noël حيسملادلايمال ديع 聖誕節 

страва блюдо dish/course plat قبطال 這道菜 

Великдень Пасха Easter Pâques حصفال ديع 復活節 

воскресіння воскресение resurrection résurrection 1 حيسمال ةمايق）週日2）週日 

важливий важный important important مھم 重要
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шукати искать to search rechercher ثحب 尋找 

дарувати – 
подарувати 

дарить – 
подарить 

to give a 
gift 

offrir, faire 
cadeau 

 送禮物 اھداء

подарунок подарок gift cadeau ةيده 禮品 

запах запах smell / 
scent 

odeur ةحئار 氣味/氣味 

пиріг пирог pie gâteau, 
pâté 

 ،ةكعك
 ةريطف

派 

найбільше больше most plus ،االعظم 
 ربكلاا

更多 

календар календарь calendar calendrier ةمانزر 日曆 

дощ дождь rain pluie مطر 雨 

квітка цветок flower fleur زھرة 一朵花 

листок листок leaf feuille ةقرو 傳單 

настрій настроение mood humeur مزاج 心情 

оцінка оценка rating / 
grade 

note ،عالمة 
 ةجيتن

等級/
等級 

приносити – 
принести 

приносить – 
принести 

to bring apporter ،احضار 
 رضحي

帶 

щодня ежедневно daily chaque 
jour 

 每天 ايموي

відпочинок отдых vacation repos ةحارتسا، 
 مامجتسا

休息 

одного разу однажды once une fois مرة ذات 一次 

майстерня мастерская workshop atelier ةشرو 車間 

запрошувати – 
запросити 

приглашать – 
пригласить 

to invite inviter وعدي وة،عد 邀請 

найкращий лучший better meilleur لضفلاا 最好的 

без без without sans دون من 沒有 

паралельний параллельный parallel parallèle يزاوتلاب، 
 مواز

平行 
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полководець полководец military 
commander 

grand chef 
militaire 

 軍事指揮官 ريكسع دئاق

розв’язувати – 
розв’язати 

решать – 
решить 

to solve décider ررقي 解決 

передавати – 
передати 

передавать – 
передать 

to pass remettre لقن ل،قني 通過 

канікули каникулы vacation vacances ةلطع، 
 اجازة

假期 

наука наука science science ملع 科學的 

нині сейчас now maintenant االن 現在 

вперше впервые for the first 
time 

pour la 
première 
fois 

 第一次 مرة الول

букет букет bouquet bouquet راهزا ةقاب 一束 

гвоздика гвоздика carnation œillet لفنرقلا 丁香 

троянда роза rose rose وردة 玫瑰花 

дружина жена wife femme زوجة 老婆 

радіти радоваться to rejoice se réjouir حرفلا 歡喜 

небо небо sky ciel سماء 天空 

яскравий яркий bright vif مشرق 明亮的 

назустріч навстречу towards vers ،صوب 
 هاجتاب

朝 

посміхатися – 
посміхнутися 

улыбаться – 
улыбнуться 

to smile sourire ةماسبتا، 
 مسبتي
微笑 

незручно 
(ніяково) 

неудобно 
(неловко) 

inconve- 
niently 

embarras- 
sant 

 ،حيرم ريغ
 محرج

不舒服（尷尬） 

підбігати – 
підбігти 

подбегать – 
подбежать 

to run up to accourir ضكرلا 
 ،ىلا
 ولصولا
 ىلا اضكر

跑起來 

піти далі пойти 
дальше 

to go ahead aller دعبا باهذلا 
 كلذ نم
繼續 

уважно внимательно closely attentif ةيانعب 小心地 
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закоханий влюбленный in love amoureux بحلاب عقاو 戀愛中 

дорога дорога road route قيرط 道路 

сум грусть sadness tristesse حزن 悲傷 

підніматися 
– піднятися 

подниматься – 
подняться 

to rise monter فوقولا، 
 ظاقيتسلاا

上去 

нарешті наконец finally enfin اريخا 終於 

довго долго long longtemps مطوال 很久 

кришталевий хрустальны й crystal cristal يلاتسيرك، 
 ريولب
水晶 

здивовано удивленно amazedly / 
in wonder 

avec 
étonnemen t 

 ،شهدنم
 بجعتم

驚奇地/驚奇地 

сумно печально sadly avec 
tristesse 

 可悲的是 محزن

навіщо зачем what for à quoi اذامل 做什麼的 

справді действительн о indeed en effet عقاولا يف، 
 اقح
真的 

смішно смешно ridiculously ridiculement ىلع ثعبي 
 ةيرخسلا

好笑 

на жаль к сожалению unfortu-
natel y 

malheureu- 
sement 

 不幸的是 فسلال

перекладати – 
перекласти 

переводить – 
перевести 

to translate traduire م،جرتي 
 ةمجرت

翻譯 

переклад перевод translation traduction ةمجرت 翻譯 

можливо возможно perhaps peut-être ممكن 也許吧 

фарба краска paint peinture طالء 油漆 

художній  
салон 

художествен-
ный cалон 

art salon galerie 
d'art 

 藝術沙龍 ينف رجتم

порада совет advice conseil ةحيصن 忠告 

матеріал материал material matériau مادة 材料 

пізно,  
пізніше 

поздно, 
позже 

late, later tard, plus 
tard 

 تقو يف
 يف ،رخأتم
 قحال تقو

遲到 
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одночасно одновременно simultane- 
ously 

simultané -
ment 

 سفن يف
 تقولا

同時 

скрізь везде everywhere partout ناكم لك يف 到處 

фотоплівка фотопленка film pellicule 
photogra-
phique 

 電影 ريوصت مليف

нота нота note note ةتون 音符（音

符） 

хворий больной sick / ill malade ضيرم 生病 

помилка ошибка error faute خطا 錯誤 

останній последний last dernier ريخلاا ،رخا 持續 

дивуватися удивляться to wonder s'étonner بجعت 想知道 

дитина ребенок child / baby enfant لفط 兒童/嬰兒 

лише только only seulement طقف 只要 

жалібно жалобно lamentably lamentable-
ment 

 /مؤسف
 اسف

可悲的 

дивний странный strange étrange بيرغ 奇怪 

зватися называться to be called s'appeler ىمسي 被稱為 

наступний следующий next suivant يلاتلا 下一個 

згадувати – 
згадати 

вспоминать – 
вспомнить 

to 
remember 

se rappeler ركذت ،ركذتي 要記住 

дитячий детский child / 
infant 

d’enfant, 
enfantin 

 兒童/嬰兒 يلوفط

щось что-то something quelque 
chose 

 某事 شيء

проводити – 
провести 

проводить – 
провести 

to conduct passer ىلا دحا لصوي 
 ناكم

執行 

палець палец finger doigt عبصا 手指 

смішно смешно funny drôle مضحك 好笑 

сміятися смеяться to laugh rire ضحك 笑 

отже следовательно conse-
quentl y 

par 

conséquen t 

 因此 يلاتلاب
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скінчатися – 
скінчитися 

кончаться – 
кончиться 

to finish / 
come to an 
end 

se 
terminer 

 ىلا ولصولا
 ،ةياهنلا
 ةياهنلا

結束 

складати – 
скласти 
(екзамен) 

сдавать – 
сдать 
(экзамен) 

to pass 
(exam) 

passer 
(examen) 

 وضع
 ناحتما

通過-通過（考試） 

достроково досрочно ahead of 
schedule 

par 
anticipatio n 

 دعوملا لبق
 ددحملا
提前完成 

навчальний учебный training scolaire يميلعت 訓練 

виконувати – 
виконати 

выполнять – 
выполнить 

to perform executer, 
accomplir 

 執行 ءاداب مايقلا

статися произойти to occur se passer ،حدوث 
 عوقو

發生 

пригода приключени е adventure aventure مغامرة 一次冒險 

одного дня однажды once une fois ىدحا يف 
 ةرم ،مايلاا

一次 

басейн бассейн swimming 
pool 

piscine حبسم 游泳池 

навкруг вокруг around autour de حول 周圍 

птах птица bird oiseau ريط 鳥 

змагання соревновани я competition compétitio n ةسفانم، 
 ةقباسم

比賽 

плавання плавание swimming natation ةحابس 游泳 

плавати плавать to swim nager حبسي 游泳 

уміти (вміти) уметь to be able 
to 

savoir 
(pouvoir) 

 能夠 رداق

одразу сразу at once tout de 
suite 

 馬上 لاحلا يف

посміхатися – 
посміхнутися 

улыбаться – 
улыбнуться 

to smile sourire ةماسبتا، 
 مسبتي
微笑 

заплив заплыв race, heat course حرارة 游泳 

гордість гордость pride fierté رخف 
 ءايربكو

驕傲 
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залишати – 
залишити 

оставлять – 
оставить 

to leave laisser ءاقبا ،يقبي 離開 

час время time temps تقو 時間 

радувати радовать to please réjouir حرفي 高興 

приємно приятно nicely bien فيطل 不錯 

призовий призовой prize prix 
d'honneur 

 獎品 ةزئاج

срібна медаль серебряная 
медаль 

silver medal médaille 
d'argent 

 ةيلاديم
 ةيضف

銀牌 

ніхто никто none aucun احد ال 沒有人 

тренер тренер coach entraîneur مدرب 培訓師 

чомусь почему-то somehow on ne sait 
pas 
pourquoi 

 由於某種原因 ام ةقيطرب

мороз мороз frost gel, froid عيقص 霜 

іноді иногда sometimes parfois انايحا 有時 

розквітати – 
розквітнути 

расцветать – 
расцвести 

to flourish fleurir رهزي 開花 

спека жара heat chaleur حر 熱度 

одружуватися 
– одружитися 

жениться to marry se marier جوزتي 結婚 

дитячий 
садок 

детский сад kindergarte 
n 

jardin 
d'enfants 

 روضة
 لافطا

幼稚園 

починати – 
почати 

начинать – 
начать 

to start commence r أدبي ،أدبلا 開始 

операція операция operation opération ةيلمع 操作 

надсилати – 
надіслати 

отправлять 
отправить 

to post / 
send 

envoyer ل،سري 
 ارسال

發送 

консультація консультаци я consultation consultatio n ةراشتسا 發送 

ліки лекарства medication médicame nts ةيدوا 諮詢服務 

вітаміни витамины vitamins vitamines نيماتيف 維他命 
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гратися – 
погратися 

играть – 
поиграть 

to play jouer بعلي ،بعل 玩（彈吉他；玩遊戲

） 

поліклініка поликлиник а clinic clinique ةدايع 診所 

папір бумага paper papier ةقرو 紙 

казка сказка story histoire ةصق 童話 

добро добро good / well bien ريخال 善良 

зло зло bad / evil mal الشر 邪惡的 

зрадник изменник traitor traître نئخا 叛國者 

натурник натурщик model modèle جذومن 保姆 

риси черты trait / cha-
racteristic 

trait ةفص 特質 

досконалий совершенный complete(ly) idéal زاتمم 完美的 

майстерня мастерская workshop atelier ورشة عمل 車間 

канава канава trench / 
canal 

caniveau قدنخ 溝渠 

брудний грязный dirty sale خستم 臟的 

п’яний пьяный drunk ivre ركس ةلاح في 喝醉了 

жебрак нищий beggar mendiant لوستم 乞g 

волоцюга бродяга tramp / hobo clochard درشتم 流浪漢 

гинути – 
загинути 

погибать – 
погибнуть 

to die / 
perish 

périr د،هشتسي 
 تومي
滅亡 

хворіти болеть to be ill être 
malade 

 باصي
 ضرملاب

生病 

страшний страшный terrible / 
fearful 

horrible فيخم 嚇人的 

навіть даже even même ىتح 甚至 

обв’язково обязательно necessarily nécessaire-
ment 

 必然地 ةرورضلاب
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одужувати – 
одужати 

поправляться 
– поправиться 

to recover  guérir يفاعتلا 變得更好 

незмінно неизменно invariably invariable 
ment 

 總是 تباث لكشب

щастя счастье happiness bonheur سعادة 幸福 

пташка птичка bird petit 
oiseau 

 小鳥 رئاط

помирати – 
померти 

умирать – 
умереть 

to die mourir تومي ،توم 死 

дізнаватися – 
дізнатися 

узнавать – 
узнать 

to 
recognize 

reconnaîtr e ةفرعم، 
 فرعت

認出 

смерть смерть death mort موت 死亡 

жертва жертва victim victime ةيحض 受害者 

 
 

УРОК 6 
 

Українська Російська Англійська Французька Арабська Китайська 

іти – прийти идти – прийти to go aller – venir بهذي ،باهذ 去 

бігти – 
прибігти 

бежать – 
побежать 

to run courir ،ركض 
 ضكري
跑 

їхати – 
приїхати 

ехать – 
приехать 

to go (by 
transport) 

aller – 
arriver, 
venir 

 去 لصي ،رفاسي

來 

летіти – 
прилетіти 

лететь – 
прилететь 

to fly voler لصي ،ريطي 
 ةرئاطلاب
飛 

飛進 

пливти – 
припливти 

плыть – 
приплыть 

to swim nager لصي ،ةحابس 
 ةحابس
航行 

нести – 
принести 

нести – 
принести 

carry by 
hand 

porter – 
apporter 

 رضحي ل،مح
 محمول شيء

隨身攜帶 

帶 

везти – 
привезти 

везти – 
привезти 

to drive by 
car 

transporter ءيش لمحي 
 ة،رايسلا يف

 شيء احضار
 ةرايسلاب

隨身攜帶 
 

帶 

вести – 
привести 

вести – 
привести 

to lead mener ودقي ،ةدايق 
 ناكم ىلا دحا
帶領（牽手帶

孩子 

） 
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самостійно самостоя-
тельно 

independently indépen-
damment, à 
lui seul 

 獨立地 هدحول ل،قتسم

наступного  
разу 

в следую-
щий раз 

the next time la prochaine 
fois 

 ةرملا يف
 ةمداقلا
下一次 

сильний сильный strong fort يوق 強壯的 

змагання соревнования competitions compétitions ةسفانم، 
 ةقباسم

比賽 

корабель корабль ship navire ةنيفس 船 

повз мимо past / by à côté de بناجب 過去的 

через через through au travers de خالل من 通過 

навкруг вокруг around autour de حول 周圍 

відрядження командировка business trip un voyage 
d'affaires 

 商務旅行 لمع ةلحر

Cофійський  
собор 

Cофиевский  
собор 

St. Sophia 
Cathedral 

Cathédrale 
Sainte-Sophie 

 ةئياردتاك
 ةسيدقلا

 ايفوص

基輔聖索菲

亞大教堂 

поки що пока ещё as yet pour l'instant دعب سيل 仍然 

захоплюватися 
– захопитися 

восхищаться – 
восхититься 

to admire admirer ،االعجاب 
 شاهدنلاا
佩服 

вітатися здороваться to greet saluer ملسي م،يلست 打個招呼 

спілкуватися общаться to discuss / 
communicate 

communiquer لماعت 溝通 

брати участь принимать 
участие 

to 
participate in 

participer ةكراشملا 參加 

конкурс конкурс competition concours ةسفانم 比賽 

художня 
самодіяль-
ність 

художест-
венная само- 
деятельность 

amateur 
talent groups 

groupes 
d'artistes 
amateurs 

 من مجموعة
 ةاوهلا
業餘表演 

зачаровувати 
– зачарувати 

очаровывать – 
очаровать 

to fascinate fasciner نتفي،رحسي 迷住 

старовинний старинный old, ancient ancien ميدق  

з’являтися – 
з’явитися 

появляться – 
появиться 

to appear créer des liens ورهظلا 出現 

вітати – 
привітати 

поздравлять – 
поздравить 

to 
congratulate 

féliciter ءىنهي 祝賀 

бажати – 
побажати 

желать – 
пожелать 

to wish souhaiter ىنمتي 希望 
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щастя счастье happiness bonheur سعادة 幸福 

успіх успех success succès حاجن 成功的 

розповідати – 
розповісти 

рассказывать 
– рассказать 

to tell raconter ثدحي، 
 ثدحتي
告訴 

згадувати – 
згадати 

вспоминать – 
вспомнить 

to remember se rappeler ركذت ،ركذتي 回憶 

вперше впервые first pour la 
première fois 

 第一次 مرة اول

просити – 
попросити 

просить – 
попросить 

to request demander بلطي 問 

вирішувати – 
вирішити 

решать – 
решить 

to solve résoudre لحي ،ررقي 決定 

Що з тобою? Что с тобой? What's the 
matter? 

Quel est le 
problème? 

 你怎麼了 ؟كب ام

адже ведь but puisque لاح لك ىلع  

щоб чтобы that que ناب ن،ا  

сучасний современный modern moderne ثيدح 現代的 

література литература literature littérature ،االدب أدب 文學作品 

по-моєму по-моему in my 
opinion 

à mon avis حسب 
 يداقتعا
我認為 

дорослий взрослый adult adulte غلاب 一個成年人 

найголов-
ніший 

самый 
главный 

foremost principal مهلاا 最重要的 

рішучий решительный resolute résolu ،عازم حازم 決定性的 

повинен должен should devoir بجي 應該 

одружуватися жениться to marry se marier وجزتي 
 (لجرلا)
結婚 

дізнаватися – 
дізнатися 

узнавать – 
узнать 

to realise / 
learn 

apprendre ملعلا ،ةفرعم 認出 

нічого ничего nothing rien شيء ال 沒什麼 

лише только only seulement طقف 只 

навіть даже even même pas, 
jusqu’à 

 甚至 ىتح

підходити – 
підійти 

подходить – 
подойти 

to approach s’approcher برتقي، 
 برتقا
上來 

почуття чувства feelings sentiments احساس 感受 

чути слышать to hear entendre عمس ،عمسي 聽到 



47  

дивуватися – 
здивуватися 

удивляться 
– удивиться 

to wonder s'étonner ش،اهدنا 
 ،بارغتسا

 ءىجافت

想知道 

проводити – 
провести 

провожать – 
проводить 

to see off passer عودي 送行 

сумний грустный sad triste نيزح 傷心的 

пора року время года season saison موسم 一年中的時間 

відповідати соответ- 
ствовать 

match 
something 

correspondre قباطتم 比賽 

найдовший самый 
длинный 

longest la plus longue االطول 最長的 

хуртовина метель snowstorm tempête de 
neige 

 暴風雪 ةيجلث ةفصاع

фактично фактически actually de fait, 
pratiquement 

 其實 عقاولا يف

тривати продолжаться to continue durer رمتسي، 
 رمتسم

繼續 

зелень зелень greenery 
(green trees 
and grass) 

verdure  خضار( 
 االشجار

 (بشعلاو

果嶺 

листя листва leaves feuillage اوراق 
 (رجشلا)
葉子 

вишня вишня cherry cerisier رزكلا ةرجش 
 (رزكلا)
櫻桃 

яблуня яблоня apple (tree) pommier حافتلا ةرجش 蘋果樹 

по-
справжньому 

по-
настоящему 

truly vraiment يقيقح 真正地 

спіти, 
дозрівати 

зреть, созреть to mature, 
mature 

mûrir ةجضان، 
 جضنت

成熟的 

жарко, 
спекотно 

жарко hot il fait chaud حر 很熱 

дача дача country 
house 

maison de 
campagne 

 鄉間別墅 يفير لزنم

відтінок оттенок hue nuance ةغبص ون،ل 色彩 

мудрий мудрый wise sage ميكح 明智的 

одного разу однажды once une fois تارملا ىدحا 一次 

гірський горный mountain de montagne يلبج 山 
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вузький, 
вузенький 

узкий, 
узенький 

narrow étroit قيض 狹窄的 

стежка тропинка footpath sentier يبشع رمم 路徑 

стрункий стройный slim svelte ليحن 苗條的 

красуня красавица beauty beauté ةليمج 美女 

помічати – 
помітити 

замечать – 
заметить 

to notice apercevoir هابتنا ،هتبني 注意 

чарівний, 
найчарівніший 

очарователь- 
ный, самый 
очарователь-
ный 

charming, 
most 
charming 

charmant, 
plus 
charmant 

 رثكلاا ،رحاس
 سحرا

迷人的最

迷人 

посміхатися – 
посміхнутися 

улыбаться – 
улыбнуться 

to smile sourire ةماسبتا 微笑 

услід (вслід) вслед after après بقع د،عب 之後 

блищати блестеть to shine, 
glisten 

briller عمال ،قلات 發光 

золотий золотой golden doré يبهذ 金色的 

зірка звезда star étoile ةمجن م،جن 星星 

темний тёмный dark foncé متعم ،قماغ 黑暗的 

небо небо sky ciel سماء 天空 

посмішка улыбка smile sourire ةماسبتا 微笑 

світитися светиться glow briller ءةاضا ،جهوت 發光 

ясний ясный clear clair واضح 清除 

волосся волосы hair cheveux شعر 發 

литися литься to pour verser قفدت 倒 

морський морской marine marin يرحب 海洋的 

хвиля волна wave vague موجة 浪潮 

гнутися – 
зігнутися 

гнуться – 
согнуться 

to bend se courber, 
plier 

 ،يانحنا
 ينحني
彎曲 

тополя тополь poplar peuplier روحلا رجش 楊樹 

світ мир world monde ملاع 世界 

радіти – 
зрадіти 

радоваться – 
обрадоваться 

to rejoice se réjouir حرفي ح،رف 歡喜 

назад назад back en arrière فلخلل 回去 

згорблений сгорбленный crooked courbé ينحنم ،جوعم 彎腰 

безпомічний беспомощный helpless impuissant عاجز 無助 

гніватися сердиться to be angry se fâcher زعل 生氣 
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красуня красавица beauty beauté ةليمج ،ةنتاف 美女 

доганяти – 
догнати 

догонять – 
догнать 

to overtake rejoindre قحلي 趕上 

навіщо зачем why pourquoi اذامل 為什麼 

якби если бы if si لو 如果 

дійсно действи-
тельно 

really vraiment ةقيقحلا يف، 
 عقاولا يف

真的 

соромно стыдно shamefully avoir honte يزخم ،بيع  

дорога дорога road route قيرط 道路 

теплоход теплоход motor ship bateau à 
moteur 

 汽船 لقن ةنيفس

загорати – 
загоріти 

загорать – 
загореть 

sunbathe bronzer سمشتي 享受日光浴 

війна война war guerre حرب 戰爭 

підніматися – 
піднятися 

подниматься 
– подняться 

to rise monter د،عصي 
 صعود

上去 

відчиняти – 
відчинити 

открывать – 
открыть 

to open ouvrir حتف ،حتفي 打開 

стомлюватися 
– стомитися 

уставать – 
устать 

to be tired être fatigué بعت 累了 

повільно медленно slowly lentement ءيطب 慢慢地 

обходити – 
обійти 

обходить – 
обойти 

to by pass or 
go around 

faire le tour de فافتللاا، 
 زواجت
四處走走 

озеро озеро lake lac ةريحب 湖 

скоро 
(незабаром) 

вскоре soon bientôt تقو ،ابيرق 
 بيرق
很快 

стукати стучать to knock frapper قدي ،قد 猛擊 

вагон вагон wagon voiture راطق ةبرع 貨車 

санаторій санаторий sanatorium maison 
de repos 

 مصحة،
 عجتنم

療養院 

відвідувати – 
відвідати 

посещать – 
посетить 

to visit visiter ةرايز ،روزي 參加 

останній последний last dernier ريخلاا 最後 

жаль жалко pitifully, 
miserably 

c’est 
dommage 

 نزحن م،ارح
 ءيش ىلع

 مارح ولقنف

對不起 
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прощатися – 
проститися 

прощаться – 
попрощаться 

to depart / 
say goodbye 

fare ses 
adieux 

 說再見 عدون ،عيودت

лагідний ласковый tender câlin, caressant نونح ،فيطل 深情的 

з'являтися появляться to appear apparaître رهظت 出現 

оголошення объявление announce-
ment 

annonce إعالن 公告 

обговорювати обсуждать to discuss discuter ةشقانملل 討論 

співчувати сочувствовать to 
sympathize 

compatir فطاعت 同情 

безсовісний бессовестный unscrupu-
lous 

malhonnête حقو 無恥的 

дивуватися удивляться to be 
surprised 

être surpris عجب 想知道 

обурюватися возмущаться to resent offenser ءاتسم 怨恨 

гніватися гневаться to be angry être en colère بضغت 生氣 

турбота забота care sollicitude ةيانع 關心 

майно имущество property / 
posession 

propriété ةيكلمال 財產 

 

УРОК 7 
 

Українська Російська Англійська Французька Арабська Китайська 
милуватися любоваться to admire admirer عتمتسي 

 ،ىلا رظنل
 ـب بجعم

佩服 

задоволений довольный pleased content ،راضي 
 مسرور

很高興 

ілюмінатор иллюминатор porthole hublot ةنيفسلا كابش 舷窗 

іграшка игрушка toy jouet ةبعل 一個玩具 

казка сказка fairy tale un conte pour 
les enfants 

 童話 ةياكح ،ةصق

отримувати – 
отримати 

получать – 
получить 

to receive recevoir ول،صحلا 
 لصحي
接收 

старанно старательно diligently zélément ةيدجب 勤奮地 

збори собрание meeting réunion عامتجا 會面 

запрошувати – 
запросити 

приглашать –  
пригласить 

to invite inviter وعدي وة،عد 邀請 
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поспішати спешить to hurry /  
hasten 

se dépêcher ل،جعتسم 
 لجعتسي
趕 

повертати – 
повернути 

поворачивать
– повернуть 

to tuyrn 
around / 
return 

tourner ديعي 轉 

роздягатися – 
роздягнутися 

раздеваться –    
раздеться 

to undress se déshabiller علخي ،حلشي 脫衣服 

фойє фойе foyer foyer ردھة 門廳 

траса трасса track voie مسار 追踪 

ліки лекарство medicine médicament دواء 治愈 

одного разу однажды once une fois مرة ذات 一次 

восени осенью in autumn en automne فيرخلا يف 在秋天 

збирати – 
зібрати 

собирать –  
собрать 

to collect recueillir طقتلي ،عمجي 收集 

урожай урожай harvest récolte محصول 收穫 

власний собственный own propre ةصاخ ،ةيكلم 自己的 

мішок мешок bag sac سيك ل،اوش 包袋 

місяць луна moon lune رمق 月亮 

освітлювати – 
освітити 

освещать – 
осветить 

to illuminate éclairer ريني ء،يضي 照亮 

шлях путь path chemin قيرط 方式 

душа душа soul âme روح 靈魂 

шанувати уважать to respect respecter امرتحلال 尊重 

міцний крепкий strong fort قوي 強壯的 

камінь камень stone pierre حجر 石頭 

 
 
 

УРОК 8 
 

Українська Російська Англійська Французька Арабська Китайська 

ловити – 
зловити 

ловить – 
поймать 

to fish pêcher ي،كسميد،طاصي
 شمك

趕上趕

上 
розташову-
вати – 
розмістити 

размещать –
разместить 

to place, 
locate, 
allocate, 
dispose 

localiser, 
installer, 
placer 

 الشيء وضع مكان
 

 حدد

發布 
 
發布 
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погоджуватися 
– погодитися 

соглашаться – 
согласиться 

to agree être d'accord فقاوي 同意 

сперечатися спорить to argue discuter شرط 爭論 

кричати кричать to shout crier خارصح،ايص 尖叫 

отримувати – 
отримати 

получать – 
получить 

to receive, 
get 

recevoir يقلت 接收 

дізнаватися – 
дізнатися 

узнавать – 
узнать 

to learn, 
discover 

reconnaître ملعت 認出 

ніж чем than que اذامب  

дешевий дешёвый cheap pas cher صيخر 便宜的 

повний полный full plein حصان ء،يلم 滿 

глибокий глубокий deep profond قيمع 深深的 

далекий далёкий far loin ديعب 很遠 

легкий лёгкий easy facile لهس 容易的 

високий высокий high haut يلاع 高 

дорогий дорогой expensive cher يلاغ 親愛的 

вузький узкий narrow étroit قيض 狹窄的 

дужий сильный strong fort يوق 強壯的 

товстий толстый fat / thick épais كيمس ،حصان 胖子 

вважати считать assume assumer رتبعي 算 

тонкий тонкий thin mince قيقر ،فيحن 薄的 

солодкий сладкий sweet doux ولح 甜蜜的 

широкий широкий wide large ضيرع 寬廣的 

довгий длинный long long ليوط 長 

швидкий быстрый fast rapide عيرس 快 

золото золото gold or ذھب 金牌 

срібло серебро silver argent ةضف 銀 

багатство богатство wealth richesse ةورث 財富 

ворог враг enemy ennemi عدو 敵人 

гіркий горький bitter amer مر 苦 

дурний глупый stupid stupide يبغ 愚蠢的 

брехня ложь lie mensonge كذب 說謊 

початок начало start début ةيادب 開始 

розум ум mind esprit لقع ء،اكذ 心智 

здоров’я здоровье health santé صحة  
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характер характер character caractère ةيصخش 性格 

чуйний чуткий sensitive sensible حساس 敏感的 

лагідний ласковый tender câlin قيقر ،فيطل 深情的 

помічати – 
помітити 

замечать – 
заметить 

to notice apercevoir ظحلاي 注意 

хвилювати волновать to worry inquiéter قلقي ،قلق 擔心 

назустріч навстречу towards à la rencontre صوب 朝 

навчальний 
заклад 

учебное 
заведение 

institution établissement 
d’enseignement 

 教育機構 ةيميلعت ةسسؤم

сквер сквер square / 
public 
garden 

carré ناديم ،ةحاس 方 

ліцей лицей lyceum lycée ويناثلا ميلعتلا 學園 

адміністра- 
тивний 

администра- 
тивный 

administra-
tive 

administratif إداري 行政的 

створено создано created est fondé اهؤاشنإ مت 被創造 

прямий прямой direct / 
straight on 

droit ميقتسم ،رشابم 直接的 

лікувальний лечебный therapeutic thérapeutique عالجي 療愈 

протікати протекать to flow couler قفدت ،قفدتي 流動 

населення население population population سكان عدد 人口 

просторий просторный spacious spacieux واسع 寬敞的 

змагання соревнования competitions compétitions ةسفانم 比賽 

представник представитель representa-
tive 

représentant ـل لثمم 代表人物 

причина причина reason raison ببس 原因 

результат результат result résultat ةجيتن 結果 

висновок вывод conclusion conclusion مخرج 結論 

обговорювати 
– обговорити 

обсуждать – 
обсудить 

to discuss discuter شقاني 討論 

відпустка отпуск vacation congé ةلطع 休假 

пансіонат пансионат pension pension ش،يعلل ناكم 
 نويسنب
寄宿房 

ловити (рибу) ловить (рыбу) to fish pêcher (كمسلا) داطصي  

адже ведь because car (bien) لك ىلع  

старанно старательно diligently zèlement ةيدجب د،اهتجا 勤奮地 
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співробітник сотрудник employee / 
co-worker 

collaborateur موظف 員工 

консультація консультация consultation consultation ةراشتسا 諮詢服務 

ангіна ангина angina angine قلحلا باهتلا 喉嚨痛 

балет 
«Лебедине 
озеро» 

балет 
«Лебединое 
озеро» 

ballet 
"Swan 
Lake" 

ballet  
«Le Lac des 
cygnes» 

 ةريحب" هيلاب
 "عجبلا

 

кликати – 
покликати 

звать – 
позвать 

to call appeler يداني و،عدي 打電話 

чужий чужой other autre, inconnu بيرغ 外星人 

вогонь огонь fire feu ران 火 

обдурювати – 
обдурити 

обманывать – 
обмануть 

to trick 
/deceive 

tricher شغي ،بذكي 作弊

хворіти – 
захворіти 

болеть – 
заболеть 

to get sick tomber 
malade 

 生病             ضرميض،رم

вмирати – 
померти 

умирать 
умереть 

to die mourir موت                 死 

заробляти 
гроші 

зарабатывать 
деньги 

to earn 
money 

gagner de 
l'argent 

  لاملا بسك
            賺錢 

 

УРОК 9 
 

Українська Російська Англійська Французька Арабська Китайська 

довго долго long longtemps اميدق 很久 

чверть четверть quarter quart امس 四分之一 

брати участь участвовать to participate 
in 

participer ةكراشم، 
 كراشي
參加 

через через by / across par خالل من 通過 

відвідувати 
– відвідати 

посещать to visit visiter روزي 參加 

повідомляти 
– повідомити 

сообщать to announce / 
report 

annoncer غلبي ،ريخي 報告 

звикати – 
звикнути 

привыкать accustom / 
get used to 

s'habituer دوعتي 習慣 
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відбуватися –  
відбутися 

происходить to occur se passer ثدحي 發生 

сперечатися спорить to argue parier دل،اجت 
 لداجتي

爭論 

вручати – 
вручити 

вручать to hand in /  
deliver 

remettre حنمي دم،قي 交 

олімпіада олимпиада оlympiad оlympiade دايبملوا 奧林匹克運 

動會 

радити – 
порадити 

советовать to advise conseiller ةحيصن دمقي 勸告 

звичка привычка habit habitude عادة 習慣 

переможець победитель winner gagnant زئاف 贏家 

грамота грамота certificate /  
diploma 

diplôme ريدقت دةاهش 證明書 

особливий особый special particulier خاص 特別的 

випадок случай case cas ةلاح 案子 

розривати –  
розірвати 

разрывать break déchirer مسقي ،زقمي 撕裂 

рішення решение decision décision رارق ل،ح 決定 

кенгуру кенгуру kangaroo kangourou رغنك 袋鼠 

здаватися – 
здатися 

казаться – 
показаться 

to seem paraître رهاظ دو،بي 好像 

слон слон elephant éléphant ليف 象 

енциклопедія энциклопедия encyclopedia encyclopédie ةعوسوم 百科全書 

дискусійний дискуссионный debatable discutable يلادج دل،ج، 
 ةيلدج ةشقانم

討論區 

值得商bat的 

займати – 
зайняти 

занимать to occupy occuper لتحي 
 (بصنم)
佔據 

значний значительный significant important شأن ذو 
 (ةيمهلاا)
重要的 

ділити делить to divide/ share diviser مساقتي 分享 

склад состав composition composition لكيه 組成 

область область region région ةقطنم ل،اجم 
 (ميلقا)
該地區 

населення населения population population سكان 人口 
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Верховна 
Рада 

Верховная  
Рада, 
Верховный  
Совет 

Supreme 
Parliament of  
Ukraine 

Conseil 
suprême 
d'Ukraine 

 ناملربلا
 يناركولأا
 سلجملا
 ىلعلأا

Verkhovna 
Rada， 

（最高理事

會） 

уряд правительство government gouvernement ةموكح 政府 

керівний руководящий governing dirigeant يدايق 治國 

орган орган organ organ عضو 身體 

заклад заведение institution établissement ةسسؤم 機構 

поляк поляк Pole Polonais يدنلوب 極點 

Білорусь Беларусь Belarus Biélorusse رجل من 
 ايسور
 ءاضيبلا

白俄羅斯 

угорець венгр Hungarian Hongrois مجري 
 (يراغنه)
匈牙利語 

єврей еврей Jew Juif يودهي 猶太人 

болгарин болгарин Bulgarian Bulgare رياغلب 保加利亞語 

грек грек Greek Grec ينانوي 希臘文 

татарин татарин Tatar Tatar يرتت 塔塔爾族 

німець немец German Allemand يناملا 德文 

молдаванин молдаванин Moldavian Moldave يفودلوم 摩爾達維亞 

人 

представник представитель representative représentant ليكو ل،ثمم 代表人物 

складати – 
скласти 

составлять –          
составить 

to make, 
form, create 

composer ءىشني ون،كي 化妝-化妝 

довжина длина length longueur طول 長度 

впадати (у 
річку) 

впадать            
(в реку) 

to fall (in 
the  river) 

se jeter (dans 
la rivière) 

 يف) عوقولا
 (رهنلا
跑到河裡 

вершина вершина top / summit sommet ةمق 頂 

півострів полуостров peninsula péninsule ةريزج هبش 半島 

розташова-
ний 

расположен-
ный 

located situé عقوم ،عقي 位於 

досить 
(тепло) 

достаточно 
(тепло) 

enough (warm) assez 
(chaudement) 

 足夠（溫暖 (ءىفد) يفاك

） 

рівнина равнина plain plaine لهس 平淡 

родючий плодородный fertile fertile خصب 肥沃的 

грунт грунт ground sol االرض سطح 地面 
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чорнозем чернозем humus terre noire بارتلا 
 االسود

黑土 

корисні 
копалини 

полезные 
ископаемые 

minerals minéraux 
utiles 

 礦物質 معادن

кам’яне 
вугілля 

каменный 
уголь 

coal charbon يرجح محف 煤 

залізна руда железная руда ironstone le minerai 
de fer 

 鐵礦石 ديدحلا ماخ

марганець марганец manganese manganèse زينغنملا 錳 

граніт гранит granite granit ،صوان 
 تينارجلا

花崗石 

кам’яна сіль каменная соль rock salt le sel gemme حلملا 
 يرخصلا

岩鹽 

золото золото gold or ذھب 金牌 

нафта нефть oil pétrole طفن 油 

газ газ gas gaz غاز 氣 

щедрий щедрый generous généreux ميرك 慷慨的 

нива нива cornfield champ de blé ةرذ لقح 玉米田 

родити родить (дать 
урожай) 

to give birth to rendre ةدلاو د،لي 分娩（莊稼 

） 

пшениця пшеница wheat blé حمق 麥子 

зріти – 
дозріти 

зреть – созреть mature mûrir جضني و،مني 成熟-成熟 

звір зверь beast bête ناويح 野獸 

церква церковь church église ةسينك 教堂 

будівля здание building bâtiment ىنبم 建築 

талант талант talent talent ةبهوم 才華 

авіаконст- 
руктор 

авиаконст-
руктор 

aircraft 
designer 

avionneur, 
constructeur 
aéronautique 

 ن،اريط ةلا
 ةرئاط
飛機設計師 

ціла плеяда целая плеяда a whole galaxy toute une 
pléiade 

 ةرجملا
 اهلمكأب

整個銀河系 

штурмувати штурмовать to storm aller à 
l'assaut 

 بوبه
 ،ةفصاعلا
 عقوم  حايتجا

猛衝 

космос космос space espace ءاضف 空間 
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протягом в течение for / during pendent خالل 在...期間 

генеральний генеральный general général عام 一般 

конструктор конструктор designer constructeur مصمم 建設者 

ракета ракета rocket fusée صاروخ 火箭 

славитися славиться to be famous être célèbre رهتشي 聞名 

ансамбль ансамбль ensemble ensemble ةيقيسوم ةقرف 合奏 

хор хор choir ensemble 
choral 

 ن،اريط ةلا
 ةرئاط
合唱團 

зодчий зодчий architect architecte دسنهم 
 معماري

建築師 

майстер мастер master maître ملعم د،يس 
 يذلا ءيشلا
 هلعفي

主人 

промисел промысел craft art populaire ةفرح 垂釣 

світовий мировой world (adj.) mondial يملاع 世界 

проголошений провозгла- 
шенный 

declared déclaré هنع نلعملا 宣布 

символ символ symbol symbole رمز 象徵 

прапор флаг flag drapeau ملع 旗 

мирний мирный peace pacifique ملاسم 平和的 

нива нива cornfield champ de blé ةرذ لقح 玉米田 

герб герб coat of arms armoiries شعار 徽章 

вигляд внешний вид appearance apparence ضرعي ،يري 外觀 

тризуб трезубец trident trident يثلاث حمر 
 بعشلا
三叉戟 

фон фон background d'arrière-plan ةيفلخ 背景 

шанувати уважать to respect respecter مرتحي 尊重 

зберігати 
– зберегти 

хранить – 
сохранить 

to save / keep conserver, 
garder 

 存放 ظفحي

ніжний нежный tender tendre يلفس 溫柔的 

лагідний ласковый gentle doux فيطل 深情的 

ледачий ленивый lazy paresseux كسول 懶惰的 

шматок кусок piece morceau ةعطق 一塊 

поле поле field champ لقح 領域 
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УРОК 10 
 

Українська Російська Англійська Французька Арабська Китайська 
залишатися – 
залишитися 

оставаться to stay rester للبقاء 留下來 

заспокоювати- 
ся – 
заспокоїтися 

успокаи-
ваться 

to calm down se calmer إھدأ 冷靜點 

витирати – 
витерти 

вытирать to wipe essuyer مسح  

збирати – 
зібрати 

собирать to collect recueillir جمع األشیاء 收集 

різати – 
порізати 

резать to cut couper قص،تقطیع 削減 

пишатися гордиться to be proud être fier فخر،افتخار 感到驕傲 
належати принадле-жать to belong to appartenir اللنتماء 屬於 
намагатися – 
намогтися 

стараться to try s’efforcer اجتھاد 嘗試 

діяти действовать to act agir, faire اثبت،للعمل 行動 
підніматися – 
пiднятися 

подниматься to go up monter اصعد 上去 

стрибати – 
стрибнути 

прыгать to jump sauter قفز 跳 

перемагати – 
перемогти 

побеждать to win gagner فوز 贏 

поїздка поездка trip voyage ةلحر 旅行 

держава государство state état ةلود 國家 

незвичайний необычный unusual inhabituel يداع ريغ 不尋常 

спогад воспоминание memory mémoire ذكرى 回憶 

автограф автограф autograph autographe عيقوت 親筆簽名 

вдячний благодарен grateful reconnaissant رك◌ّ  شتم 感激不盡 

симпатичний симпатичный nice agréable فيطل 漂亮的 

наближатися –       
наблизитися 

приближаться 
– приблизиться 

to approach, 
come nearer 

s’approcher برتقي بارتقإ 靠近一點 

заспокоюватися 
– заспокоїтися 

успокаиваться 
– успокоиться 

to oneself 
calm down 

se calmer سفنلا ةئدهت 冷靜點 

розсипатися 
– розсипатися 

рассыпаться – 
рассыпаться 

to scatter se répandre باكسنإ 
 بكسني

崩潰 

витирати 
– витерти 

вытирать – 
вытереть 

to wipe essuyer مسح|محو 
 حسمي|يحمي

擦 
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збирати – 
зібрати 

собирать – 
собрать 

to collect ramasser, 
collectionner 

 جمع
 عمجي

收集 

відрізати – 
відрізати 

отрезать – 
отрезать 

to cut couper عطق 
 عطقي

切斷 

милуватися – 
помилуватися 

любоваться – 
полюбоваться 

to admire admirer غت 
 لز◌ّ 

 غتي
 لز◌ّ 

佩服 

пишатися гордиться to be proud étre fier رختفي 感到驕傲 

належати принадлежать to belong to appartenir ءامتنإ 
 يمتني

屬於 

намагатися пытаться to try essayer ةلواحم 
 لواحي

嘗試 

розпускати – 
розпустити 

распускать – 
распустить 

to dissolve dissoudre – 
défaire 

 ليلحت
 (كيكفت)
溶解 

світитися – 
засвітитися 

светиться – 
засветиться 

to light up s'allumer ءيضي 
 ءيضتسي

發光 

вогні огни lights lumières اضواء 
 (راونا)
燈 

ялинка ёлка firtree sapin دلايملا ةرجش 聖誕樹 

перехожий прохожий passer-by passant ليبس رباع 路人 

пара пара pair, couple paire, couple (نانثا) وجز 一對 

натовп толпа crowd, mob foule (حشد) جمع 人群 

сумний печальный sad triste محزن 傷心的 

убого убого abruptly abruptement ةءارجب 悲慘地 

тісно тесно closely étroitement بثك نع 
 قيض

緊密地 

скарб сокровище treasure trésor زنك 寶 

діамант бриллиант diamond diamant مجوھرات 鑽石 

струмінь поток stream flot رايت 流 

каштановий каштановый chestnut châtaigne يئانتسك 
 )قماغ ينب(

栗子 

водоспад водопад waterfall cascade شالل 瀑布 

напис надпись inscription inscription ةباتك 題詞 

виріб изделие product produit جتنم 產品展示 

ланцюжок цепочка chain chaîne دقع 鏈條 
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відрізаний отрезанный amputated amputé عوطقم 
 (روبتم)
切斷 

поріг порог threshold seuil ةتبع 門檻 

відростати – 
відрости 

отрастать – 
отрасти 

grow pousser ةيمنت 
 )اطالق(

長回來 

розлюбити разлюбить to stop 
loving 

ne plus aimer نع فقوتلا 
 بحلا
停止愛 

різдвяний рождествен-
ский 

Christmas Noël يدلايم 耶誕 

заціпеніння оцепенение numbness stupeur ذھول 麻木 

обнімати – 
обійняти 

обнимать – 
обнять 

to embrace embrasser ناضتحا 
 حضن

擁抱 

кишеня карман pocket poche بيج 口袋 

коробка коробка box boîte ةبلع 盒子 

класти – 
покласти 

класть – 
положить 

to put mettre وضع 
 ءاقلا

放 

набір набор set assortiment مجموعة 招募 

гребінець расческа comb peigne مشط 梳子 

черепаховий черепаховый turtle d'écaille يئافحلس 烏龜 

долоня ладонь palm paume كف 手掌 

мені довелося мне пришлось I had to je devais نا يلع ناك 口袋 

кваліфікований квалифици- 
рованный 

qualified qualifié مؤھل  

пейзаж пейзаж landscape paysage يعيبط ظرنم 風景 

масляний масляный oil huile يتيز 油膩的 

навпроти напротив opposite en face سكعلاب 對面 

кулька шарик ball boule نولاب 球 

газон газон lawn gazon ةقيدح 草坪 

майстерня мастерская workshop atelier معمل 車間 

ремонтувати – 
відремонтувати 

ремонтировать 
– отремонти- 
ровать 

to repair / 
renovate 

réparer حيلصت 修 

займатися – 
зайнятися 

заниматься – 
заняться 

to engage in s'occuper لمع|لعف 
 لاغشنا

參與 

перемагати – 
перемогти 

побеждать – 
победить 

to win / 
conquer 

vaincre راصتنا 贏 
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слабкий слабый weak faible فيعض 弱 

худий худой thin maigre ليحن 薄 

блідий бледный pale pâle تهاب 蒼白的 

передавати – 
передати 

передавать 
– передать 

to pass passer لقن|ءاطعا 傳送 

майданчик площадка area terrain ةحاس 遊樂場 

одразу сразу at once tout de suite روفلا ىلع 
 لاحلا يف

馬上 

уважний внимательный attentive attentif هتبنم 
 ثرتكم

細心的 

обличчя лицо face visage وجھ 臉 

ледве едва barely à peine داكلاب 勉強 

підніматися – 
піднятися 

подниматься – 
подняться 

to get up/ 
rise 

se relever عافترا 
 عفتري

上去 

стрибати – 
стрибнути 

прыгать – 
прыгнуть 

to jump sauter زفق 
 زفقي

跳 

парашут парашют parachute parachute ةيلظم 
 (توشارابلا)
降落傘 

рішучий решительный resolute décisif حازم 決定性的 

крок шаг step actétape خطوة 一步 

відбивати – 
відбити 

отбивать – 
отбить 

to beat battre يدصت 
 ىدصت

擊敗 

безпорадний беспомощный helpless impuissant عاجز 無助 

змінюватися – 
змінитися 

меняться – 
измениться 

to change changer ریيغت 改變 

схожий похожий resembling, 
like 

ressemblant هيبش 類似的 

нудно скучно bored s`ennuyer ممل 無聊的 

подавати – 
подати 

подавать – 
подать 

present donner ميدقت 服務 

палити – 
запалити 

курить – 
закурить 

smoke fumér نيخدت 
  دي
 نخ◌ّ 

抽煙 
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тим часом тем временем meanwhile en attendant سفن يف 
 يف) تقولا
 (ءانثلاا ذهه

同時 

характер характер character caractère عبط 性格 

траплятися – 
трапитися 

происходить – 
произойти 

to happen avoir lieu, 
passer 

 حدث
 ثدحي

發生 

відпустка отпуск vacation congé اجازة 休假 

спілкуватися общаться to discuss / 
communicate 

communiquer لصاوت 溝通 

вітатися – 
привітатися 

здороваться – 
поздороваться 

to greet / 
say hello 

saluer ملاسلا حرط 
 (ةيحتلا)
打個招呼 

прощатися – 
проститися 

прощаться to depart / 
say goodbye 

faire ses 
adieux 

 說再見 عيودت

бік – боки сторона side côté جھة 側面 

уздовж 
(вздовж) 

вдоль along le long de لوطلاب 沿 

рости – 
вирости 

расти – 
вырасти 

to grow grandir ومن 成長 

посеред среди among parmi نيب 當中 

тільки только only seulement طقف 只 

круглий круглый round rond يرئاد 圓的 

піаніно пианино piano piano ونايب 鋼琴 

вхід вход entrance entrée مدخل 入口 

за за behind derrière فلخ 為 

перед перед before avant امام 之前 

над над over au-dessus de قوف 超過 

під под under sous تحت 在...之下 

розмова разговор conversation conversation ثيدح 
 ةثداحم

談話 

булка булка roll petit pain ةنيجع 
 ةزوبخم
滾 

борг долг debt dette نيد 債務 

повинен должен owe, should 
to 

devoir نويدم 
 مزلم

應該 

іще раз еще раз again encore اخرى مرة 再一次 

живіт живот stomach ventre نطب 肚皮 
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УРОК 11 
 

Українська Російська Англійська Французька Арабська Китайська
радитися – 
порадитися 

советоваться – 
посоветоваться 

to consult, 
advise 

consulter رواشت - 
 رواشتي
諮詢 

перетинатися 
– перетнутися 

пересекаться – 
пересечься 

to intersect se croiser عطاقتي 相交 

нахилятися – 
нахилитися 

наклоняться – 
наклониться 

to bend se pencher ءانحنا 
 ينحني

彎腰 

перевіряти – 
перевірити 

проверять – 
проверить 

to check / 
verify 

vérifier صحف |دكات | 
 ققحت
檢查 

доводити – 
довести 

доказывать – 
доказать 

to prove prouver تاثبا 證明 

сперечатися – 
посперечатися 

спорить – 
поспорить 

to argue discuter, 
parier 

 爭論 يدحت | لادج

шити – зшити шить – сшить to sew coudre كبح | ةطايخ 縫 

забивати – 
забити 

забивать – 
забить 

to hammer 
in 

enfoncer طرق 
 قطري

錘擊 

ловити ловить to catch attraper داطصي | فقل 趕上 

крутитися крутиться to spin tourner فلي 旋轉 

наказувати – 
наказати 

приказывать – 
приказать 

to order ordre يطعي |رماي 
 اوامر

訂購 

плакати – 
заплакати 

плакать – 
заплакать 

to cry pleurer ءاكب 哭 

брехати – 
збрехати 

врать – соврать to lie mentir بذكي 說謊 

кивати – 
кивнути 

кивать – 
кивнуть 

to nod acquiescer أمل | حو◌ّ  ل 點頭 

залишатися – 
залишитися 

оставаться – 
остаться 

to remain rester ءاقب 
 ىقبي

留下來 

погляд взгляд view regard ةظرن 
 رظن ةهجو

掃視 

аксіома аксиома axiom axiome هب ملسم 
 يهيدب

公理 
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старанно тщательно carefully soigneusement ةيانعب 小心地 

продовжувати 
– продовжити 

продолжать – 
продолжить 

to continue continuer ةعباتم 繼續 

істина истина truth vérité ةقيقح 真相 

геометрія геометрия geometry géométrie ةسدنهلا ملع 幾何形狀 

вірити – 
повірити 

верить – 
поверить 

to believe croire ناميا 相信 

виконувати – 
виконати 

выполнять – 
выполнить 

to perform effectuer ذيفنت 執行 

слід след footprint empreinte رثأ 痕跡 

вихований воспитанный educated bien élevé | 
 ذو مھذب

 اخالق
 ةديمح

長大了 

необережний неосторожный unwary, 
careless 

imprudent رذح ريغ 粗心 

горобець воробей sparrow moineau روفصع 
 ريدولا
麻雀 

зляканий испуганный scared effrayé فئاخ 害怕 

лапа лапа paw patte مدق 爪子 

сила сила force force ةوق 力 

хитрість хитрость ruse, trick ruse مكر 把戲 

невмиваний неумытый unwashed nonlavé ريغ هجو 
 ماسول

未洗 

гілка ветка branch branche عرف 分行 

голодний голодный hungry affamé عئاج 餓了 

вимикати – 
вимкнути 

выключать – 
выключить 

to turn off éteindre ءافطا 
 ليغشتلاف اقيا

關掉 

вмикати – 
ввімкнути 

включать – 
включить 

to turn on allumer ليغشت 包括 

суддя судья judge juge يضاق 評判 

скарб сокровище treasure trésor زنك 寶 

зберігання хранение storage conservation نيزخت 貯藏 

сивобородий седобородый bearded aux cheveux 
blancs 

 ةيحللا وذ
 ةبئاشلا
灰鬍子 
（留著灰鬍子

的男人） 

мандри путешествия wanderings voyages لاحرتلا 旅行 
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віддавати – 
віддати 

отдавать – 
отдать 

To give 
away / 
contribute 

rendre اعطاء 
 يطعي

放棄 

ніякий никакой no, none aucun يفنلل دمختست 沒有啦 

хитрий хитрый crafty rusé, malin ثيبخ 狡猾 

старий старик old man vieil homme عجوز 
 نسلا ريبك

老人 

невже неужели really vraiment اقح  真的嗎 

свідок свидетель witness témoin دهاش 見證人 

схиляти – 
схилити 

склонять – 
склонить 

vail  
bow (1. bow 
your head; 
2. persuade 
a person to 
his opinion) 

pencher ءانحنا 
 ينحني

傾斜 

鞠躬（1.鞠躬
； 

2。說服一個
人聽他的話 

） 

кидати – 
кинути 

бросать – 
бросить 

to throw jeter رمي 
 يمري

折騰 

монета монета coin pièce de 
monnaie 

 硬幣 ةيدقن ةعطق

сенс смысл sense, 
meaning 

sens ىنعم 意義 

дати собі раду справиться to cope with venir à bout لماعتلا 
 ؟ عيطتست،عم
處理 

загадково загадочно darkly obscurément غامض 神秘地 

отримувати – 
отримати 

получать – 
получить 

to receive recevoir ىلع لصحي 接收 

шукати искать to search chercher ثحب 尋求 

продавець продавец seller vendeur عئاب 賣方 

покупець покупатель buyer acheteur يرتشم 買方 

дослід опыт experience expérience ةربخ 經驗 

проводити – 
провести 

проводить – 
провести 

to conduct faire, mener إلجراء 執行 

досліджувати – 
дослідити 

исследовать to explore explorer فاشكتسإ 探索 
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відвідувати – 
відвідати 

посещать – 
посетить 

to visit visiter زیارة 
 یزور

參加 

виправляти – 
виправити 

исправлять – 
исправить 

to correct corriger تصحیح 
 یص  ّحح

正確的 

записувати – 
записати 

записывать – 
записать 

to note down 
/ record 

noter, inscrire تسجیل 
 یس  ّجل

記錄 

оглядати – 
оглянути 

осматривать – 
осмотреть 

to inspect / 
examine 

examiner یفحص 
 یتف  ّحص

檢查 

операція операция operation opération عملیة 操作 

перемагати – 
перемогти 

побеждать – 
победить 

to win vaincre یتغلّب 
 یفوز

贏 

прийом 
(лікаря) 

приём  
(врача) 

reception  
(of doctor) 

consultation موعد الطبیب 接待（醫生
） 

розвивати развивать to develop développer تطویر 發展 

організовувати 
– організувати 

организовывать 
– организовать 

to organize organiser تحضیر،ترتیب 組織 

недавно недавно recently récemment  مؤخرا 最近 

подавати – 
подати 

подавать – 
подать 

to submit donner تقدیم 
 یقّدم

服務 

зміцнювати – 
зміцнити 

укреплять – 
укрепить 

to strengthen renforcer توطید 加強 

здоров’я здоровье health santé صحة 健康狀況 

зайвий лишний excess de trop شيء زائد 多餘的 

нарешті наконец lastly enfin  اخیرا 終於 

об’ява объявление ad annonce اعالن 公告 

кишеня карман pocket poche جیب 口袋 

здивовано удивленно in surprise à la surprise بتع  ّجب 感到驚訝 

навіть даже even même pas حتى 甚至 
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