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     Метою словника є вироблення  і розвиток фонетичних навичок, засвоєння 

й закріплення лексичного матеріалу, формування мовленнєвих навиків та 
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                                                        Крок 1 

 

Іменник 

Хто? 

Noun 

                    who? 

 الموصوف 

 من؟

Актор/ка Actor, actress ممثل,ممثله 

Батько Father والد,أب 

Брат Brother  أخ 

Викладач (he/she) teacher  )معلم )معيد فى الجامعه 

Вчитель/ка 

= Учитель/ка 

(he/she) teacher )مدرس )فى المدرسه 

Дочка Daughter  إبنه 

Друг (друзі) Friend  صديق 

Журналіст/ка (he/she) reporter, journalist صحفى , صحفيه 

Інженер Engineer مهندس 

Кіт Cat  قطه 

Лікар Doctor  طبيب 

Мама = Мати Mummy = mother أم , والده 

Подруга She-friend صديقه 

Сестра Sister  أخت 

Син Son  إبن 

Собака Dog كلب 

Спортсмен/ка (he/she) sportsman رياضى ,رياضيه 

Студент/ка (he/she) student طالب , طالبه 

Товариш Pal  رفيق / صديق 

Школяр/ка School-boy ) طالب )فى المدرسه 

Цуценя  Puppy  جرو 

Що? what? ماذا؟ 

Аудиторія Classroom (at the university) )قاعه)محاضرات 

Вікно Window نافذه 

Вінниця Vinnytsya أسم المدينه 

Вода Water ماء 

Волосся  Hair شعر 

Вухо Ear  أذن 

Група Group  مجموعه 

Гуртожиток Hostel   سكن طالبى 

Заняття  Lesson                                  الدرس 

Зошит Copy-book  دفتر 

Ім’я  Name اسم 

Кабінет Study  مكتب ,غرفه , عياده 

Карта Map  خريطه 

Кімната Room  غرفه 

Клас Class صف 
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Книжка Book كتاب 

Комп’ютер Computer كمبيوتر 

Країна Country دوله 

Лампа Lamp  لمبه 

Місто City مدينه 

Місце Place  مكان 

Мова Language  لغه 

Музей Museum  متحف 

Наука Science  علم 

Неділя Sunday يوم األحد 

Олівець Pencil  قلم رصاص 

Пальто Overcoat  معطف 

Повітря  Air                                    الهواء 

Радіо Radio  راديو 

Речення  Sentence  جملة 

Річ Thing  )شىء )جماد 

Ручка Pen  قلم حبر 

Село Village  قريه 

Сир Cheese  جبنه 

Слово Word  كلمه 

Стіл Table  منضده 

Сумка Bag  حقيبه 

Університет University  جامعه 

Урок Lesson  درس 

Факультет  Department, faculty                             القسم، كليّة 

Фото Photo; picture  صوره 

Фотоапарат Camera كاميرا 

Цукор Sugar سكر 

Число Number, date عدد 

Шафа Book-case; wardrobe  خزانه 

Займенники Pronouns  ضمائر شخصيه 

1. Я                   1. ми 

2. ти                  2. ви 

3. він 

    вона              3. вони 

    воно 

1. I               1. we 

2. you          2. You 

3. he 

    she          3. they 

    it 

.نحن            1.أنا               1  

.أنتى              2.أنت           2  

. هم             3.هو,هى         3  

.لغير العاقل )هو,هى(            3  

1. мій, моя, моє (← я) 

2. твій, твоя, твоє (← 

ти) 

3. його (← він, воно) 

3. її (← вона) 

 

1. My (mine) 

 

2. your (yours) 

3. his 

3. her 

 

.لى, خاصتى                       1  

.لك خاصتك                        2  

            .له ,خاصته             3

.له لغير العاقل                     3  

  

.لنا )نحن(                          1  
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1. наш, наша, наше (← 

ми) 

2. ваш, ваша, ваше (← 

ви) 

3. їх/їхній, їхня, їхнє 

(← вони) 

1. our (s) 

 

2. your (s) 

 

3. their (s) 

.لكم )أنتم(                          2  

.لهم )هم(                           3  

Це 

Питання 

Хто? 

Що? 

Чий, чия, чиє, чиї? 

Як? 

This is / it is 

Questions 

Who? 

What? 

Whose? 

How? 

 هذا )اسم شاذ(                       

 أسئله                                 

 من؟

 ماذا ؟ ما؟

لمن ؟                                  

كيف؟                                        

Інші слова 

     а  ≠   і 

     ні ≠   так 

     не 

     теж 

     чи 

Some other words 

   аnd ≠ and 

   no ≠ yes 

not 

also 

or 

 كلمات اخرى

 بل ,ولكن , ولكن, أما

 واو )حرف عطف(

 ال

 نعم

 ليس )للنفى(

 أيضا

 أو

 

Вирази 

Мене (вас, її, його ...) 

звати ... 

Як і я 

Expressions 

My (your, her, his) name is 

… 

Like me 

 تعابير ,عبارات

ع(ضمائر شخصيه )فى حال الرف  

 إسمى ,إسمها ,إسمكم

 مثلى

 

                                                       Крок 2 

 

Іменники 

Хто? 

Nouns 

Who? 

 الموصوف

 من؟

Бабуся Granny, grandmother جده 

Гість (гості) Visitor  الزائر 

Декан Dean  )اإلداره)المدير      

Дівчина (дівчата) Girl (s) اه )فتيات(فت   

Дідусь Grandfather جد  

Дитина (діти) Child(ren) )طفل )اطفال  

Людина (люди) Human (people) )شخص )أشخاص 

Фармацевт  Pharmacist  صيدلي 

Що? What? ماذا ,ما 

Аптека  Pharmacy  صيدلية 

Будинок  Home, house البيت، بيت 

Вечір  Evening  مساء 
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Відповідь  Answer جواب 

День (він) Day يوم 

Дім (доми́) House (s) )منزل)منازل 

Завдання  Task  المهّمة 

Календар Calendar   تقويم 

Кафе Coffee-house, café مقهى 

Кафедра Chair (university) غربه المعلمين 

Кіт  Cat  قّطة 

Клуб Club  نادى      

Лабораторія  Laboratory  المختبر 

Море Sea  بحر 

Неділя  Sunday األحد 

Не/правда Truth / false ليس/ صحيح  

Ніж  Then   ّثم 

Ніч  Night الليل 

Око (очі) Eye  العين 

Питання  Question  السؤال 

Підручник Text book, manual  مقرر دراسى   

Плащ Rain-coat معطف مطرى  

Площа  area; space; square المنطقة؛ الفضاء؛ المربع  

Родина = сім’я Family عائله 

Сіль (вона) Salt  الملح 

Словник Dictionary قاموس ,معجم 

Стілець (він) Chair  الكرسي 

Телефон Telephone, phone هاتف 

Трамвай  Tram  الترام 

Яблуко  Apple تفاحة 

Прикметники 

Який? 

Adjectives 

              What kind of..? 

            الصفات

 أى , ما هو , كيف

Гарний, -а, -е, -і 

= хороший, -а, -е, -і 

≠ поганий, -а, -е, -і 

Good, nice, fine 

≠ bad 

 جيد

 سيء

Дієслово Verb فعل 

Знати To know يعرف 

Думати  To think يفكر 

Прислівники Adverbs ظرف حال 

Вдома (=удома) At home فى المنزل 

Добре Well, good بشكل جيد 

Дуже (добре) Very (well, good) )جدا)للتكثير 

Там 

≠ тут 

There 

≠ here 

 هناك

 هنا

Питання Questions أسئله 
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Де? Where? 

Інші слова Some other words  كلمات أخرى 

Вже Already  قد , لقد 

Звичайно Of course, sure بالطبع 

Ніж Than  للمقارنه من 

Вирази Expressions تعابير 

Вітаю! (Привіт!) Hello! تحيه سالم 

Як справи? How are you? كيف حالك ؟ 

А твої? (А ваші?) And you? وأنت 

Добре (дуже добре) I’m well / very well جيد , جيد جدا 

Знаю (≠ не знаю) I know (≠ I don’t know) أعرف , الأعرف 

Ти не знаєш ...? (Ви не 

знаєте ...?) 

Do you know …? هل تعلم؟ 

Звичайно Of course طبعا 

Дякую Thank you شكرا 

Прошу (будь ласка) You’re welcome العفو عفوا 

Можна May I …? ممكن 

Гарний (дуже гарний) Fine, nice, (very good) )جميل )جميل جدا 

Вибач (вибачте) Excuse me, sorry إعذرنى 

 

                                                        Крок 3 

 

Іменники 

Хто? 

Nouns 

                Who? 

 الموصوف

 من؟

Батьки Parents  والدين 

Іноземець (іноземка, 

іноземці) 

(he, she, they) foreigner أجنبى 

Хлопець (хлопці) Guy (s), boy (s), pal (s) )شاب )شباب 

Учень / учениця /учні Pupil  بؤبؤ العين 

Що? What? ماذا ؟ 

Бібліотека Library  مكتبه 

Будинок House  منزل 

Вулиця Street  شارع 

Готель Hotel  فندق 

Детектив A detective-story  قصه بوليسيه 

Квартира Flat, apartment  شقه 

Квіти Flowers  ورود أزهار 

Кіно Cinema=film, movie سينما 

Кінотеатр Cinema (house) مسرح 

Машина Car  سياره 

Погода Weather الطقس 
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Телевізор TV-set تلفاز 

Прикметники 

Який? Яка? Яке? Які? 

Adjectives  

      What kind of ..? 

 صفات

 ضمير إستفهام 

Новий 

≠ старий 

New 

≠ old  

 جديد

 قديم

Великий 

≠ маленький, малий 

Big 

≠ small, little 

 كبير

 صغير

Старий 

≠ молодий 

Old 

≠ young 

 عجوز

 شاب

Важкий 

≠ легкий 

Difficult 

≠ easy 

 صعب 

 سهل

Цікавий 

≠ нецікавий 

= нудний 

Interesting 

≠ not interesting 

= boring 

 ممتع

 غير ممتع

 ممل

Світлий 

≠ темний 

Light 

≠ dark 

 فاتح

 غامق

Активний 

≠ пасивний 

= лінивий 

Active 

≠ passive 

= lazy 

 نشيط

Зручний 

≠ незручний 

Comfortable 

≠ not comfortable 

 مريح

 غير مريح

Розумний  

≠ дурний  

Clever, intelligent, smart  زكى 

Гарний = класний Good, nice, fine جيد 

Лінивий = ледачий  Lazy  كسالن                     

Чужий  Stranger  غريب 

Відмінний Excellent  ممتاز 

Рідний  Native  أصلى 

Синій Blue  أزرق 

Червоний Red  أحمر 

Чорний  Black  األسود                    

Білий  White أبيض 

Жовтий  Yellow أصفر 

Зелений  Green أخضر 

Російський Russian روسى 

Японський Japanese يابانى 

Розумний Clever, intelligent, smart  زكى 

Дієслово Verb فعل 

Думати To think يفكر 

Питання 

Який? Яка? Яке? Які? 
Questions 

What kind of ..? 

 أسئله

 أى كيف ما هو

Інші слова Some other words كلمات أخرى 
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Про (кого) about (whom) (حول )الذي 

Але But لكن 

Чи  does (it)? Is (it)? َهْل )هو(؟ َهْل )هو(؟            

  

Вирази Expressions  تعابير 

Привіт! Hi! سالم 

Нормально Normally عادى طبيعى 

Та що ти! What are you speaking 

about! 

 ماذا تقول ؟

Сьогодні Today اليوم 

Можливо (= може) Possibly (=may be) ربما 

Не може бути! It’s impossible! مستحيل 

Я точно знаю I know it exactly (for sure) أنا أعرف بالظبط 

Як ви думаєте? What’s your opinion? ماذا تعتقد , ما رائيك 

Я думаю, що ... I think, that … د أنأنا أعتق  

 

 

                                                           Крок 4 

 

Іменники 

Хто? 

Nouns 

               Who? 

 الموصوف

 من؟

Бізнесмен Businessman  رجل أعمال 

Домогосподарка House-wife ربه منزل 

Дружина Wife  زوجه 

Онук Grandson  حفيد 

Стоматолог Dentist  طبيب أسنان 

Чоловік Husband  زوج 

Українець / українка/ 

українці 

Ukrainian أوكراني 

Хірург  Surgeon  الجّراح                   

Школяр / школярка schoolboy, schoolgirl تلميذ المدرسة، تلميذة مدرسة 

Що? What? ماذا؟ 

Автобус Bus حافله 

Аптека Pharmacy; drug-store صيدليه 

Базар Market  سوق 

Банк Bank  بنك 

Батьківщина Motherland  الوطن 

Життя Life  حياه 

Зупинка Stop  قف 

Їдальня Kantine  بقاله 

Костюм Costume, suit  بدله 

Країна Country  دوله 
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Магазин Shop  متجر 

Національність Nationality  جنسيه 

Парк  Park حديقه 

Питання Question  سؤال 

Пошта Post-office مكتب بريد 

Проблема Problem  مشكله 

Ресторан Restaurant  مطعم 

Родина  Family  العائلة                      

Сонце Sun  شمس 

Стадіон  Stadium  ستاد 

Столиця  Capital  عاصمه 

Театр  Theatre  مسرح 

Трамвай  Tram  ترام 

Тролейбус Trolley-bus باص كهربائى 

Факультет Department, faculty معهد 

Характер Character  شخصيه 

Школа  School  المدرسة               

Прикметники 

Який? Яка? Яке? Які? 

Adjectives  

     What kind of ..? 

 صفات

 ما هو , ما هى

Англійський English نجليزىا  

Арабський Arabic عربى 

Індійський Indian هندى 

Польський Polish  بولندى 

Російський Russian روسى 

Український Ukrainian اوكرانى 

Українсько-арабський Ukrainian-Arabic عربى-أوكرانى  

Французький French فرنسى 

Вередливий Capricious, naughty شقى 

Дружний Friendly  ودود 

Жахливий Horrible, terrible, awful  فظيع , رهيب 

Любий Beloved, favorite محبب مفضل 

Красивий Beautiful  جميل 

Медичний Medical  طبى 

Підготовчий Preparatory  تحضيرى 

Різний Different  مختلف 

Симпатичний  Nice, pretty   جذاب 

Старший 

≠ молодший 

Older / elder 

≠ younger 

 أكبر سنا

 أصغر سنا

Студентський Student  طالب 

Чудовий Wonderful, great عظيم رائع 

Затишний  Cozy  مريح                      

Теплий  Warm دافئ                  
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≠ холодний ≠ cold   هو بارد                   

Прислівники Adverbs ظروف 

Добре Well  حسن 

Зараз Now  األن 

Інколи Sometimes  أحيانا 

Ліворуч 

≠ праворуч 

To the left 

≠ to the right 

 الى اليسار

 الى اليمين

Неподалік 

= поруч 

Not far 

near, beside 

 ليس بعيدا

 قريب, جوار

Ось Here (it is) ها هو 

Прямо = навпроти Straight / directly   لالمام 

Позаду Backward, behind   للخلف 

Дієслова Verbs افعال 

Є ≠ немає (I) have ≠ (I) haven’t لدى/ليس لدى 

Розуміти To understand كى تفهم 

Розмовляти  To  speak  للَكالم                     

Питання Questions أسئله 

Чому? Why? لماذا 

Інші слова Some other words كلمات أخرى 

Тому що Because  ألن 

Вирази Expressions تعابير 

Все одно All the same مثل بعهضم 

Один одного One another بعضهم البعض 

Що означає ...? = Що 

значить …? 

What does … mean? ماذا يعنى 

Можна + інф. (запитати)? May I + inf. (ask)? سال +المصدرممكن أ  

 

 

                                                        Крок 5 

 

Іменники 

Хто? 

Nouns 

                 Who? 

 موصوف

 من ؟

Друзі ← друг Friends (← friend) صديق 

Економіст  Economist  اإلقتصادي               

Інспектор Inspector  محقق 

Офіцер Officer  ضابط 

Медсестра  Nurse  ممرضة 

Що? What? ماذا؟ 

Берег  Bank, coast, shore المصرف، ساحل، شاطئ 

Будинок House  منزل 

Виставка  Exhibition معرض 
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Вулиця Street  شارع 

Грип Influenza, flu, grippe  االنفلونزا 

Гроші Money  مال 

Деканат Dean’s office عميدمكتب ال  

Диван Divan, sofa أريكه 

Дискотека Disco / discoteque  مرقص 

Екскурсія Excursion  رحله 

Завод Plant, manufacture  مصنع 

Захід West  الغرب                  

Зупинка Stop  قف 

Зустріч Meeting  مقابله 

Картина Picture لوحه 

Квиток Ticket  تذاكر 

Кімната Room  غرفه 

Кіно  Cinema / film سينما / فلم               

Кіоск Kiosk (small shop) كشك 

Консультація  Consultation   اإلستشارة                  

Концерт Concert  حفله 

Курс  Course  منهج دراسى 

Лекція Lecture  محاضره 

Ліжко Bed  سرير 

Лікарня Hospital  ستشفىم  

Літак Plane, airplane   طائره 

Майдан Square  مربع 

Матч  Match  المباراة                

Офіс Office  مكتب 

Південь  South  الجنوب               

Північ  North  الشمال                  

Поліклініка Polyclinic  عياده طبيه 

Поверх Floor   طابق 

Прогулянка  Walk المشي 

Редакція Editory  دار النشر 

Робота Work, job عمل وظيفه 

Стілець Chair  كرسى 

Субота  Saturday الّسبت                  

Супермаркет  Supermarket سوبر ماركت 

Схід  East  الشرق                

Фабрика  Factory  مصنع 

Час Time  وقت 

Прикметники 

Який? Яка? Яке? Які? 

Adjectives 

What kind of ..? 

 صفات

 أى , كيف , ما هو 

Вільний Free  حر 
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Діловий Business  عمل 

Домашній  Home  البيت                  

Знайомий  

≠ незнайомий 

Acquainted    َحاط علما                  م 

Історичний Historical  تاريخى 

Останній  the last األخيرون               

Технічний Technical  تقنى 

Центральний  Central  مركزى 

Шкільний  School  المدرسة               

Дієслова Verbs أفعال 

Бути To be فعل يكن 

Жити To live يعيش يسكن 

Казати  To tell, to say يتكلم يتحدث 

Навчатися To study يدرس 

Робити  To work, to do; to make ؛ للَجْعل  لعََمل، ليَعَمل 

Відпочивати  To rest استرخاء 

Гуляти  To have a walk للتَمّشي                   

Працювати  To work للعََمل                    

Знаходитися  To be  َِلكي يَك ون                 

Прислівники 

Коли? 

Adverbs 

             When? 

 ظروف

 متى؟

Ввечері = увечері In the evening فى المساء 

Вдень = удень In the afternoon بعد الظهر 

Вранці = уранці In the morning فى الصباح 

Раніше Previously, before من قبل 

Сьогодні Today  اليوم 

Вчора  Yesterday أمس 

Завтра  Tomorrow غدا 

Тепер = зараз Now  األن 

Трохи (раніше, пізніше) A little قليال 

Іноді = інколи Sometimes    أحيانا                  

Дивно  Strange  غريب                    

Багато ≠ мало Many / a lot الكثير / الكثير              

Разом  Together  سوية                     

Питання Questions أسئله 

Коли? When? متى؟ 

Інші слова Some other words كلمات أخرى 

В/у In/at / فى 

На  In/on على 

Тільки Only, just  فقط 

Адже  After  all, eventually في نهاية المطاف 

Все  All, everything ك ّل، ك ّل شيء               
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Вирази, 

словосполучення 

Expressions تعابير 

Вільний час Free time وقت فراغ 

Вулиця 40-років 

Перемоги 

40 years of Victory street  عام من النصر 40شارع  

Залюбки! = Охоче! With pleasure بكل سرور 

Приходь/те в гості Come to see (visit) me/us زورونا 

Домашнє завдання Home-task واجب منزلى 

 

                                          

                                                         Крок 6 

 

Іменники 

Хто? 

Nouns  

                Who? 

 الموصوف

         من؟

Біолог  Biologist  أحيائي 

Вінничанин /вінничанка Citizen of Vinnytsia ساكن                  

Економіст  Economist  اإلقتصادي 

Історик  Historian  مؤرخ 

Математик  Mathematician  المتخصص بالرياضيات 

Медик  Medician  الطب                  

Педагог  Educationist  متخصص في التعليم 

Сусід /сусідка Neighbor  الجار                    

Фізик  Physicist  فيزيائي 

Хімік  Chemist  عالم بالكيمياء 

Що? What? ماذا 

Біологія Biology  ِعْلم األحياء                 

Гітара Guitar  جيتار 

Диктант Dictation  إمالء 

Журнал Magazine  جريده جرنال 

Завдання Task, assignment  اجبإختبار و  

Економіка  Economics  اإلقتصاد 

Історія  History  التأريخ                    

Кава Coffee قهوه 

Компанія  Company  الشركة 

Культура Culture  حضاره ثقافه 

Ліцей  lyceum / lycee = high 

school 

lyceum /  = مدرسة ثانوية؟

 مدرسة عليا

Матч Match  ماتش 

Математика  Mathematics  الرياضيات                 

Медицина  Medicine   ّالطب                    

Неправда ≠ правда False  خاطئ                  
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Новина News  أخبار 

Оповідання Story  قصه 

Педагогіка  Pedagogy  علم التربية 

Предмет Subject; thing شىء 

Проспект  Avenue  شارع 

Професія Profession  مهنه 

Справа Business  عمل 

Стаття Article  مقاله 

Текст Text  نص 

Теніс Tennis  رياضه التنس 

Фізика  Physics  الفيزياء                    

Філософія Philosophy  فلسفه 

Фільм Film  فيلم 

Футбол Football  كره قدم 

Хімія  Chemistry  الكيمياء                      

Чемпіонат  Championship  بطولة 

Прикметники 

Який? Яка? Яке? Які? 

Adjectives  

What kind of ..? 

 الصفات

 

Білий  White  أبيض 

Біологічний  Biological  بيولوجي 

Будівельний Civil-engineering  هندسه مدنيه 

Економічний  Economic  اقتصادي 

Історичний  Historical  تأريخي                   

Лікувальний  Medical    طبي                        

Математичний  Mathematical  رياضي 

Медичний  Medical  طبي                       

Міський  Urban  المدينة، بلدة 

Нічний  Night  ليلي 

Педагогічний Pedagogical  تربوي 

Різний  Different  مختلف                      

Спеціальний Special  خاص 

Спортивний  Sporting  الرياضي الرياضي              

Сусідній  Neighboring  المجاورة 

Сучасний Modern  حديث 

Технічний  Technical  تقني                    

Фізичний  Physical  فيزيائي 

Хімічний  Chemical  كيميائي 

Центральний  Central  مركزي                   

Цікавий  Interesting  اإِلْهتِمام                      

Чорний Black  اسود 

Юридичний  Juridical  قضائي 

Дієслова Verbs  أفعال 
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Бувати де? To visit لزيَاَْرةل                   

Дивитися що? To watch, to look  يشاهد ينظر 

Народитися де? To be born  َِلكي يَك وَن ولد              

Розмовляти  To talk للَكالم                   

Розповідати що? To tell لإلْخبار؛ للقَول               

Прислівники Adverbs  روفظ  

Важко Difficult; it’s heavy صعب انه ثقيل 

Довго  Long    َطِوياِل                   

Завжди Always  دائما 

Знову Again  مره اخرى 

Зовсім At all أبدا 

Не/правильно (not) correct غير صحيح 

Нормально Normally  طبيعيا 

Можливо  Possibly  بََّما                  محتمل، لَر 

Рідко  Seldom    نادرا                     

Цікаво  (it’s) Interesting  هو( إِْهتِمام              ) 

Часто  Often  غالبا 

 

                                                          Крок 7 

Іменники 

 

Nouns 

                 

 موصوف

 من ؟

Що? What? ماذا؟ 

Азія  Asia آسيا 

Африка  Africa أفريقيا 

Батьківщина  Motherland الوطن 

Бокс  Boxing المالكمة 

Вечеря  Supper  العشاء 

Виставка  Exhibition المعرض 

Вірш  Verse; poem قصيدة 

Вокзал  Railway-station المحطة 

Діалог  Dialogue  الحوار 

Заняття Lesson (at the university) الدرس 

Зустріч  Meeting اإلجتماع 

Інформація  Information المعلومات 

Канікули  Vocations العطلة 

Команда  Command  القيادة 

Місяць  1) month; 2) Moon 1)  قمر2شهر؛ )  

Морозиво  ice-cream  اآليس كريم 

Обід Dinner  عشاء 

Програма  Program  برنامج 
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Сніданок  Breakfast  الفطور                 

Страва Dish  طبق 

Тест  Test  اختبار 

Займенники Pronouns  الضمائر 

Весь The whole كل جميع 

Нікого (← ні/хто) Nobody  ال احد 

Нічого (← ні/що) Nothing  ال شىء 

Прикметники 

Який? Яка? Яке? Які? 

Adjectives 

What kind of ..? 

 صفات

 أى , كيف , ما هو 

Брудний  Dirty  قذر 

Національний  National  المواطن                

Смачний  Delicious, tasty لذيذ 

Тенісний  Tennis  التنس 

Улюблений  Favorite  مفّضل 

Чистий  Clean  نظيف 

Дієслова Verbs أفعال 

Бачити що? To see ؤية                   للر 

Говорити  To speak لَكالم / للقَول                   

Готувати що? To рrepare, cook طبخ 

Дивитися що? To watch, to look َراقَبَة  لنَْظر، للم 

Їсти що? To eat لألَْكل                       

Любити що? кого? +інф. To like + inf. (to do smth.) للَمَحبَّة                       

Писати що? To write للِكتابَة                    

Повторювати що? To repeat تكرار 

Робити що? To do ؛ للَجْعل  لعََمل، ليَعَمل 

Слухати що? To listen لإلستِماع إلى 

Читати що? To read قراءة 

Прислівники 

 

Adverbs 

             

 ظروف

 متى؟

Брудно  Dirtily  بقذارة 

Важко  Difficult; it’s heavy صعب 

Добре Good    الجيد / َحسنا             

Легко  Light, easily سهل 

Нудно  it′s boring  تَْجويف                 

Обов’язково  For sure, obligatory بالتأكيد                  

Погано /непогано Badly / not bad بشكل سيئ                 

Просто   Easily; simply ببساطة 

Повільно  Slowly  ببطء 

Складно  In  a complicated manner معقد 

Тепло  Warm دافئ                     

Уважно /неуважно Attentive; intent/ 

inattentively 

 منتبه
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Холодно  Cold   هو بارد                   

Цікаво  Interesting  هو( إِْهتِمام               ) 

Чисто  Cleanly  نظيف 

Скоро  Soon    قريبا                    

Щодня  Daily يوميا 

Інші слова Some other words كلمات أخرى 

Навіть  Even حتى 

Майже  Almost, nearly با  تقري                

Потім  Then, later on   الحقا                   

Лише  Only  فقط 

Вирази, 

словосполучення 

Expressions تعابير 

Грати в теніс / у футбол To play tennis / football يمارس رياضه 

Один одного  One another بعضهم البعض 

По телевізору  On  television على التلفزيون 

Футбольний фанат Soccer fan مشجع كرة القدم 

 

                                                    Крок 8 

Іменники 

 

Nouns 

                 

 موصوف

 

Що? What? ماذا؟ 

Процес  Process  العملية               

Результат  Result  النتيجة                 

Змагання  Competition  المنافسة 

Весілля Wedding  الزفاف             

Тиждень  Week  اإلسبوع                  

Стаття  Article  المقالة            

Виставка  Exhibition  المعرض            

Фінал  Final نهائي 

Фонтан Fountain  نافورة 

Хто? Who? ؟ من  

Наречений, наречена  Fiance, fiancee خطيب 

Спортсмен Sportsman  الرياضي           

Займенники Pronouns  الضمائر 

Ніде  Nowhere  ليس في أي مكان 

Нічого  Nothing    ال شىء 

Нікого  Nobody  ال احد 

Прикметники 

Який? Яка? Яке? Які? 

Adjectives 

What kind of ..? 

 صفات

 أى , كيف , ما هو 

Доконаний (вид дієслова) Perfect (aspect of the verb) ممتاز 
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Недоконаний (вид дієслова) Imperfect (aspect of the 

verb) 

 غير ممتاز

Зайнятий (-а, -о, -і) Busy  مشغول            

Видатний  Prominent  بارز 

Щасливий  Happy  سعيد               

Прислівники 

 

Adverbs 

             

 ظروف

 متى؟

Довго ≠ недовго For  long   َطِوياِل                

Часто ≠ рідко Often  ≠ seldom  نادرا≠ غالبا ما  

Інколи Sometimes   أحيانا                 

Іноді  Sometimes    أحيانا                

Завжди  Always    دائما                 

Врешті-решт At the end, eventually   أخيرا                  

Нарешті  Eventually    أخيرا                

Відразу  At  once فى الحال 

Раптом  Suddenly  فجأة 

Особливо  Specifically  على وجه التحديد 

Шкода  It's  a pity أنه من المؤسف 

Зазвичай Usually عادا 

Дієслова Verbs أفعال 

Читати – прочитати що? To read قرأ 

Писати – написати що? To write للِكتابَة 

Бачити – побачити що? кого? To see ؤية  للر 

Робити – зробити що?  To do, make فعل 

Розуміти – зрозуміти що? 

кого? 

To understand فهم 

Запитувати – запитати що? 

кого? 

To  ask للس ؤال 

Слухати – послухати що? 

кого? 

To  listen استمع 

Відпочивати – відпочити де? To  rest راحة 

Дивитися – подивитися що? To  watch َراقَبَة  لنَْظر، للم 

Кидати – кинути (покинути) 

що? кого? 

To  leave 
 

 غادر

Курити що? To  smoke الدخان 

Згадувати – згадати що? кого? To  remember, to reminisce 
to recollect; to recall 

للتَْذكير؛ للتَْذكير؛ 

 للتَْذكير

Вирази, словосполучення Expressions تعابير 

Назва дії Name  of the action اسم العمل 

Багато раз Many times ةمرات عديد  

Один раз Once  مرة واحدة 

Дія, що відбувається зараз The action is happening العمل يحدث اآلن 
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now 

Скільки часу? = Як довго? How much time? =  how 

long? 

 كم من الوقت

То й що? So what? وما؟ 

Успіху! = Щасти! Success! النجاح! 

Нічого собі! Oh  my! oh  dear! wow! نجاح باهر 

Виставковий центр Exhibition Center مركز المعارض 

Православний, католицький 

собор 

Orthodox, Catholic 

Cathedral 

 الكاتدرائية الكاثوليكية

Ходімо! Let’s go!   دعنا نَْذهب! 

Фільми у форматі 3D Films in the format 3D  3فيلمD 

 

                                                        Крок 9 

Іменники Nouns 

              

 موصوف

Що? What? ماذا؟ 

Диск disk القرص 

Місяць  1) month; 2) Moon 1)  قمر2شهر؛ )  

Детектив  Detective  المحقق 

Цукерка  Candy  الحلوى 

Біологія  Biology  ِعْلم األحياء 

Морозиво  Ice  cream اآليس كريم 

Торт  Cake  كعكة 

Гроші  Money  المال 

Закон  Law  القانون 

Шоколад  Chocolate  شوكوال 

Піца  Pizza  البيتزا 

Кав’ярня  Cafe  المقهى 

Мультфільм  Animated  cartoon رسوم متحركة 

Причина  Reason, cause, why, excuse السبب 

Наслідок (результат) Consequent  يترتب 

Понеділок  Monday اإلثنين 

Вівторок  Tuesday الثاّلثاء 

Середа  Wednesday األربعاء 

Четвер  Thursday الخميس 

П’ятниця  Friday الجمعة 

Субота  Saturday الّسبت 

Неділя Sunday األحد 

Хімія  Chemistry  الكيمياء 

Фізика  Physics  زياءالفي  
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Математика  Mathematics  الرياضيات 

Відпочинок  Rest, vacation, recreation, rel

axation 

 إجازة

Пропуск  Pass, gap, skip, omission المرور 

Оцінка  Rating,  mark تقدير 

Кар’єра  Career  مهنة 

Хто? Who? من ؟ 

Пацієнт  Patien t المريض 

Фанат  Fan مشجع 

Оптиміст  Optimist  متفائل 

Песиміст  Pessimist  متشائم 

Співвітчизник  Countryman  مواطنه 

Займенники Pronouns  الضمائر 

Цей, ця, це, ці This, this one, one هذا 

Той, та, те, ті that, who, the other, the 

right, such 

 أن

Прикметники 

Який? Яка? Яке? Які? 

Adjectives 

What kind of ..? 

 صفات

 أى , كيف , ما هو 

Давній (-я, -є, -і) Ancien, old, former, remote قديم؛ قديم 

Класичний (-а, -е, -і) Classic  كالسيكي 

Червоний  Red  أحمر 

Різний  Different  مختلف 

Апельсиновий  Orange  برتقالي 

Головний  Main, chief, head ئيسر  

Важкий  Heavy, difficult ثقيل 

Серйозний  Serious  جدي 

Італійський  Italian اإليطالي 

Американський  American األمريكي 

Радий (-а, -і) Glad  سعيد 

Сумний  Sad  حزين 

Веселий  Cheerful  مرح 

Жахливий  Horrible, awful, horrific الفظيع السيئ الفظيع 

Чудовий  Excellent, wonderful, remark

able, 

 رائع

Прекрасний  Beautiful, fine, splendid جميل 

 

Прислівники 

 

Adverbs 

             

 ظروف

 متى؟

Залюбки with pleasure بكل سرور 

Знову  Again    ثانية 

Жахливо  Terribly, horribly, awfully الفظيع السيئ الفظيع 

Чудово  Perfectly  على نحو كامل 
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Прекрасно  Adorably, 

perfectly, wonderfully 

 بإعجاب

Важливо  Importantly  األهم 

Важливіше  More important أكثر أهمية 

Найважливіше  The most important أهم 

Уважно /неуважно Attentively  بانتباه 

Давно  / недавно Long  time ago زمن طويل منذ  

Справді  In fact في الواقع 

Охоче  Willingly, readily, gladly بكل سرور 

Дивно  Strange غريب 

Дієслова Verbs أفعال 

Спати  To  sleep للنَْوم 

Пропускати – пропустити 

що? 

To  skip, to miss, pass  للَطْفر؛ للتَغَيُّب عن 

Сподіватися на що? на кого? To  hope األمل في 

Бувати – побувати  де?  To  visit للزيَاَْرة 

Пояснювати – пояснити що? To  explain للتَوضيح 

Повторювати – повторити 

що? 

To  repeat, replicate تكرار 

Брати – взяти що? To  take لألَْخذ 

Вчити – вивчити що? To  learn, to teach يدرس 

Вивчати – вивчити що? To  study للِدراَسة 

Купувати – купити що? To  buy للِشراء 

Готувати – приготувати що? To  prepare / to get ready // 

to cook 

إِلْستِْعداد / إِلْستِْعداد // 

 للَطْبخ

Перекладати – перекласти 

що?                        якою 

мовою? 

To  translate ترجم 

Хотіти що робити? To  want تريد 

Розв’язувати – розв’язати 

що? 

To  solve  ّللَحل 

Поважати кого? To  respect احترام 

Чути – почути що? кого? To  hear للَسْمع 

Шукати – знайти що? To  look for, search,  to find بحث 

Чекати – зачекати що? кого? To  expect, wait لإلنتِظار 

Співати що? про що?  

про кого? 

To  sing للِغنَاء 

Інші слова Some other words كلمات أخرى 

Зовсім  At  all   مطلقا 

Мабудь  May  be, probably, possibly  ،قَْد يَك ون، من المحتمل

 من المحتمل
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На жаль  Unfortunately  لسوء الحظ 

Треба  Is in need  ِفي الحاجة 

Тому  That’s  why ِلهذا 

Тому що  Because  ألن 

Ніхто  Nobody  ال احد 

Ніколи  Never  أبدا 

Вирази, словосполучення Expressions تعابير 

Доброго ранку! Good morning! صباح الخير 

Головний лікар The chief doctor كبير األطباء 

Радий тебе бачити! Good to see you! سعيد برؤيتك 

Мені здається  In  my opinion في رأيي 

Марнувати час  wasting time إضاعة الوقت 

Витрачати час на дурниці To waste time on nonsense إضاعة الوقت 

Що сталося? What happened? ماذا حدث؟ 

Мати рацію Be in the right يكون الحق 

Дурниці! Nonsense ! كالم فارغ 

Нічого собі! Wow نجاح باهر 

Носити окуляри Wear goggles ارتداء نظارات واقية 

Вільний час The free time وقت الفراغ 

 

                                                     Крок 10 

Іменники Nouns         موصوف 

Що? What? ماذا؟ 

Залік  Test  اختبار 

Джинси  Jeans  الجينز 

Альбом  Album  األلبوم 

Рік  Year  الَسنَة 

Тиждень  Week  اإلسبوع 

Кохання  Love   ّالحب 

Смартфон  Smartphone  الهاتف الذكي 

Практика  Practice  ممارسة 

Співбесіда  Interview  مقابلة 

Навчання  Study  دراسة 

Психологія  Psychology  ِعْلم النْفس 

Хто? Who? من ؟ 

Програміст  Programmer  مبرمج 

Прикметники 

Який? Яка? Яке? Які? 

Adjectives 

What kind of ..? 

 صفات

 أى , كيف , ما هو 

Бразильський  Brazilian برازيلي 

Наступний  Next   قادم 
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Минулий  Past; previous; former شّكِل  الماضي؛ سابق؛ الم 

Важливий  Important  مهم 

Майбутній Future المستقبل 

Суворий  Severe, stringent رة  حادّ، مؤخَّ

Повинен, повинна, повинні Must   ْيَِجب  أَن 

Прислівники 

 

Adverbs 

             

  ظروف

      متى؟

Можливо  Maybe, possibly  َّب َمامحتمل، لَر   

Необхідно  Necessary  ضروري 

Дієслова Verbs أفعال 

Говорити – сказати що?  To speak, talk, say لَكالم / للقَول 

Починати – почати що? + інф. To start, begin لبَْدء، للبَْدء 

Закінчувати – закінчити що? +інф. To finish, end لإلْنهاء 

Вчитися де? – навчитися + інф. To learn تعلم 

Розповідати – розповісти що?  

про що? про кого? 

To tell, narrate لإلْخبار؛ للقَول 

Витрачати – витратити що? на 

що? 

To spend, waste لتَْضييع الوقِت / مال / 

Запрошувати – запросити кого? To invite للدَعوة 

Забувати – забути що? кого?  

про що? про кого? 

To forget ينسى 

Пам’ятати – запам’ятати кого? 

що? 

 تذكر 

 Називатися як? To be called يسمى   

Давати – дати що? To give لإلْعطاء 

Мріяти про що? про кого? To dream ْلم  للح 

Могти – змогти + інф. To be able (can)  ي ْمِكن  ِلكي يَك وَن قادَر(

 (أَنْ 

Згадувати – згадати що? кого?  

про що? про кого? 

To remember,  

mention, recall 

 للتَْذكير؛ للتَْذكير؛ للتَْذكير

Скучати  To be bored, be lonely يشعر بالملل 

Домовлятись – домовитись про 

що? 

To agree, negotiate َوافَقَة  م 

Телефонувати – зателефонувати  To phone َخابََرة  للم 

Кохати кого? To love أحب 

Уміти (вміти) + інф.(що робити) To be able to, know ِلكي يَك وَن قادر على 

Боятися кого?  To be afraid  َِلكي يَك وَن خائف 

Співати що? To sing للِغنَاء 

Вирази, словосполучення Expressions يرتعاب  

Група «Океан Ельзи» Group "Ocean Elzy"  

Закон Ома Ohm's Law قانون أوم 

Фільм «Хоробре серце» The film "Braveheart" فيلم القلب الشجاع 
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Приходь(те) в гості! Come for a visit! زورونا 

Бувай(те)! See you later!, So 

long! Goodbye! 

 وداعا

На все добре! Goodbye! في كل خير! 

 

Океа́н Е́льзи (або скорочено — О. Е.) — культовий український рок-гурт, 

створений 12 жовтня 1994 року у Львові. Лідером та вокалістом гурту 

є Святослав Вакарчук. 

Публіка та критики неодноразово визнавали «Океан Ельзи» найкращим рок-

гуртом та найкращим live-гуртом СНД та Східної Європи. Усього на 

території України та Росії продано понад мільйон дисків ОЕ. 

Okean Elzy (Ukrainian: Океан Ельзи, translation: Elza's Ocean) is one of the 

most successful and popularUkrainian rock bands. It was formed in 1994 

in Lviv, Ukraine. The band's vocalist and frontman is Svyatoslav Vakarchuk. 

Okean Elzy is one of the best-loved Ukrainian rock band not only in Ukraine but 

also in most CIScountries. In April 2007 Okean Elzy received FUZZ Magazine 

music awards for “Best rock act”. 

 

                                                     Крок   11 

Іменники Nouns         موصوف 

Що? What? ماذا؟ 

Генетика  Genetics علم الوراثة 

Ток-шоу Talk Show حواري 

Серіал  Series  سلسلة 

Тренування  Training  التدريب 

Ідея  Idea  ةفكر  

Умова  Condition شرط 

Початок  Beginning, start بداية 

Кінець  End, close, last, finish نهاية 

Настрій  Mood  المزاج 

Хто? Who? من ؟ 

Коментатор  Commentator  المعلق 

Диктор  Announcer مذيع 

Тренер  Coach, trainer الحافلة، مدّرب 

Прикметники 

Який? Яка? Яке? Які? 

Adjectives 

What kind of ..? 

 صفات

 أى , كيف , ما هو 

Молодший  Younger  أصغر 

Старший  Elder  الشيخ 

Політичний  Political سياسي 

Смішний  Funny, ridiculous مضحك 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1994
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/Live
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%94
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F
https://en.wikipedia.org/wiki/Ukrainian_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Ukrainian_rock
https://en.wikipedia.org/wiki/Lviv
https://en.wikipedia.org/wiki/Ukraine
https://en.wikipedia.org/wiki/Frontman
https://en.wikipedia.org/wiki/Svyatoslav_Vakarchuk
https://en.wikipedia.org/wiki/Commonwealth_of_Independent_States


26 

 

Чудовий  Wonderfull رائع 

Приємний  Pleasant  لطيف 

Прислівники 

 

Adverbs 

             

 ظروف

 متى؟

Позавчора  Day before yesterday قبل يوم أمس 

Зазвичай  Usually, generally     عادة، عموما 

Майже  Almost تقريبا 

Дивно  Amazingly  مذهل 

Можливо (≠ неможливо)   Possible, maybe بََّما  محتمل، لَر 

Важливо (≠ неважливо) Important  مهم 

Зовсім  At  all   مطلقا 

Дієслова Verbs أفعال 

Пропускати – пропустити що? 

кого? 

To skip; to miss للَطْفر؛ للتَغَيُّب عن 

Хотіти + інфінітив, що? To  want تريد 

Вирішувати – вирішити що? To decide للتَْقرير 

Починатися – початися коли? To start, begin لبَْدء، للبَْدء 

Закінчуватися – закінчитися коли? To finish, end لإلْنهاء 

Тренуватися  To  practice ممارسة 

Передумати  change one's mind  النظر فيإعادة  

Просити – попросити + інф., кого?  To ask, to beg تسأل 

Курити що? To  smoke  تدخين 

Пити – випити що? To drink شرب 

Сміятися – засміятися  To laugh ضحك 

Стомлюватися – стомитися 

Втомлюватися - втомитися 

To get tired تتعب 

Їсти що? To eat لألَْكل 

Показувати – показати що? кому? To show عرض 

Вирази, словосполучення Expressions تعابير 

Найкращий друг  The best friend أفضل صديق 

Не просто добре, а дуже добре. Not just good, but very 

good. 

ليست جيدة فقط، ولكن 

 جيدة جدا

Без питань No questions ؤالما من س  

Вперше в житті  For the first time in my 

life 

 ألول مرة في حياتي

 

                                                       Крок 12 

Іменники Nouns         موصوف 

Що? What? ماذا؟ 

Стоматологія  Stomatology طب االسنان 
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Село  Village قرية 

Тренування  Training  التدريب 

Конференція  Conference مؤتمر 

Виставка  Exhibition المعرض 

Інтернет-салон Internet-salon صالون اإلنترنت 

Басейн  Swimming  pool حمام السباحة 

Поліклініка  Polyclinic  عيادة 

Лабораторія  Laboratory  المختبر 

Кошеня – кошенята  Kitten هريرة 

Консультант  Consultant مستشار 

Гра  Play  المسرحيّة 

День  Day  اليوم 

Тиждень  Week  اإلسبوع 

Місяць  1) month; 2) Moon 1)  قمر2شهر؛ )  

Співбесіда  Interview مقابلة 

Флешка (флеш-карта) Fleshka  

Клавіатура  Keyboard  لوحة المفاتيح 

Килимок  Rug سجادة 

Мишка (комп’ютерна) Mouse (computer) فأر الحاسوب 

Кар’єра  Career مهنة 

Кохання  Love   ّالحب 

Мрія  Dream, vision, fancy حلم 

Настрій  mood, spirit, temper المزاج 

Хто? Who? من ؟ 

Менеджер  Manager  المدير 

Прикметники 

Який? Яка? Яке? Які? 

Adjectives 

What kind of ..? 

 صفات

 أى , كيف , ما هو 

Регулярний Regular  

Минулий  Past; previous; former شّكِل  الماضي؛ سابق؛ الم 

Майбутній  Future  المستقبل 

Комп’ютерний  Computer  الحاسوب 

Важливий  Important  مهم 

Такий, така, таке, такі Such, suchlike مثل 

Класний  smart, splendid, classy أنيق 

Олімпійський  Olympic األولمبي 

Коханий, кохана loved محبوب 

Останній  The  last األخيرون 

Прислівники 

 

Adverbs 

             

 ظروف

 متى؟

Туди ≠  

сюди 

in that direction  ≠  

this way,  hitherward 

 هنا≠هناك
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Назад  Backward  اءإلى الور  

Щодня  Daily يوميا 

Щотижня  Weekly أسبوعيا 

Щороку  Yearly  سنويا 

Позавчора  Day before yesterday قبل يوم أمس 

Післязавтра  Day after tomorrow بعد غد 

Пішки  On foot, afoot مشيا  على األقدام 

Рано  Early, soon, ere مبكرا 

Пізно  Late    متأخرا 

Звичайно  Of  course بالطبع 

Точно  For  sure بالتأكيد 

Займенники Pronouns  الضمائر 

Весь, вся, все, всі All, whole, total جميع 

Сам, сама, самі himself, itself نفسه 

Дієслова Verbs أفعال 

Дізнаватися – дізнатися про що? 

про кого? 

To learn; to find out  ّم؛ لإلكتِشافللتَعَل  

Йти (іти) куди? To go (on foot), to 
walk 

لِذهاب )مشيا  على 
 األقدام(، للَمشي

Ходити куди? To go (on foot; here & 

there) 

لِذهاب )مشيا  على 

 (األقدام؛ هنا وهناك

Їхати куди? To go (by transport)  ِ(لِذهاب )بالنقل 

Їздити куди? To go (by transport)  ِ(لِذهاب )بالنقل 

Бувати – побувати де? To visit للزيَاَْرة 

Бути де? To be, exist, present يكون 

Жартувати – пожартувати  To joke, crack a joke مزحة 

Відповідати – відповісти що? на 

що?  

To аnswer  جواب 

Готуватися – приготуватися до 

чого? 

To prepare,  cook إعداد 

Кохати кого? To love حب 

Запитувати – запитати кого? про 

що? про кого? 

to ask للس ؤال 

Могти – змогти +інфінітив Can, may يمكن 

Вирази, словосполучення Expressions تعابير 

Тенісний корт  Tennis court ملعب تنس 

Рік тому A year ago قبل عام 

Через рік After a year بعد عام 

 

                                                     Крок 13 

Іменники Nouns         موصوف 
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Що? What? ماذا؟ 

Конференція  Conference مؤتمر 

Експонат  Exhibit  المعروض 

Етнографія  Ethnography االثنوغرافيا 

Піраміда  Pyramid الهرم 

Скелет  Skeleton هيكل عظمي 

Культура  Culture  الثقافة 

Природа  Nature الطبيعة 

Хто? Who? من ؟ 

Мамонт  Mammoth الماموث 

Птах  Bird  الطيور 

Тварина  Animal  الحيوان 

Прикметники 

Який? Яка? Яке? Які? 

Adjectives 

What kind of ..? 

 صفات

 أى , كيف , ما هو 

Вередливий  Capricious, naughty شقى 

Ледачий  Lazy  كسالن 

Розумний  Clever  ذكي 

Милий  Nice, dear, sweet لطيف 

Дурний  Stupid, fool, foolish غبي 

Старовинний  Antique, vintage, old 

time 

 قديم

Прислівники 

 

Adverbs 

             

 ظروف

 متى؟

Звідти  From  there ِمْن هناك 

Звідси From  here ِمْن هنا 

З дому From  home  ِِمْن البيت 

звичайно Of  course بالطبع 

Авжеж Of  course بالطبع 

Корисно  Useful  مفيد 

Дієслова Verbs أفعال 

Запрошувати – запросити кого? 

куди? 

to invite للدَعوة 

Піти куди? To go (on foot, start of 

motion) 

 

Поїхати куди? To go (by transport,  
start of motion) 

 

Прийти  куди? звідки? To come (on foot) تعال 

Приїхати куди? звідки? To come (on transport) تعال 

Проводити – провести що? кого? To spend, to conduct, 

carry out 

 أنفق

Пропонувати – запропонувати + 

інф., кому? 

To propose لإلقتِراح 
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Зустрічатися – зустрітися з ким? To meet لإلجتِماع 

Існувати  To exist لإليجاد 

Інші слова Some other words  

Наприклад  For example على سبيل المثال 

Вирази, словосполучення Expressions تعابير 

Чесно кажучи Honestly speaking يتحدث بصراحة 

Справжні друзі  True friends األصدقاء الحقيقيين 

Річка Південний Буг Southern Bug River نهر بوه الجنوبي 

Острів черепах  Turtle Island جزيرة السلحفاة 

 

Південний Буг, Бог, рідше Біг — річка на південному заході України. Третя 

за довжиною (після Дніпра та Дністра) річка України і найбільша, яка тече 

виключно територією України — довжина її 806 км. Протікає центральними і 

південними областями держави 

(Хмельницька, Вінницька, Кіровоградська, Одеська та Миколаївська області)

  

The Southern Buh, also called Southern Bug,  is a river located in Ukraine. 

The source of the river is in the west of Ukraine, in the Volyn-Podillia Upland, 

about 145 km from the Polish border, from where it flows southeasterly into 

the Bug Estuary (Black Sea basin) through the southernsteppes. It is 806 

kilometres (501 mi) long and drains 63,700 km². Major cities on the Southern 

Bug: Khmelnytskyi, Vinnytsia, Pervomaisk, Mykolaiv (listed downstream, i.e. 

southwards). 

                                                       Крок 14 

Іменники Nouns         موصوف 

Що? What? ماذا؟ 

Досвід  Experience  تجربة 

Сесія  Session جلسة 

Секрет  Secret  سر 

Свято  Festival, holiday المهرجان، عطلة 

Прикраса  Decoration  الزينة 

Солодощі  Sweets الحلويات 

Парфуми  Perfumes العطور 

Подарунок  Gift  الهدية 

Прогулянка  Walk, stroll,  

promenade 

 المشي

Сюрприз  Surprise مفاجأة 

Кілограм  Kilogram  

Прикметники 

Який? Яка? Яке? Які? 

Adjectives 

What kind of ..? 

 صفات

 أى , كيف , ما هو 

Корисний  Useful  مفيد 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://en.wikipedia.org/wiki/Ukraine
https://en.wikipedia.org/wiki/Bug_Estuary
https://en.wikipedia.org/wiki/Black_Sea
https://en.wikipedia.org/wiki/Steppes
https://en.wikipedia.org/wiki/Khmelnytskyi,_Ukraine
https://en.wikipedia.org/wiki/Vinnytsia
https://en.wikipedia.org/wiki/Pervomaisk,_Mykolaiv_Oblast
https://en.wikipedia.org/wiki/Mykolaiv
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Будівельний  Building بناء 

Звичайний  Usual, ordinary معتاد 

Етнічний  Ethnic عرقي 

Сучасний  Modern  حديث 

Святковий  Holiday, festive العطلة، بهيجة 

Цілий  Whole, entire, all كامل 

Прислівники 

 

Adverbs 

             

 ظروف

 متى؟

Корисно  Useful  مفيد 

Престижно  Prestige هيبة 

Охоче  Willingly  برغبة 

Жарко  Hot  حار 

Нудно  It′s boring  تَْجويف 

Зручно  It′s convenient سهل هو؟ 

Весело  Merrily  بشكل مرح 

Важко  Hard, arduously صعب 

Примітивно  Primitive  بدائي 

Більше ≠  

менше  

More than  ≠ 

less, smaller 

أقل≠ أكثر   

Дієслова Verbs أفعال 

Погоджуватися – погодитися з 

ким?  

з чим? 

To agree َوافَقَة  للم 

Будувати – побудувати що? To build بناء 

Кому? подобатися – сподобатися  To like  ّب  للح 

Давати – дати що? кому? To give إعطاء 

Дарувати – подарувати що? кому? To give as a gift هدية  لإلْعطاء ك 

Допомагати – допомогти кому? 

+інф. 

To help َساَعدَة  للم 

Заважати – завадити кому? +інф. To disturb لإلْزعاج 

Пояснювати – пояснити кому? 

що? 

To explain للتَوضيح 

Обіцяти – пообіцяти кому? +інф. To promise للَوْعد 

Вірити – повірити кому? To believe االعتقاد 

Дозволяти – дозволити кому? 

+інф. 

To let للتَْرك 

Почуватися як?  To be / to feel ِلكي يَك وَن / للش ع ور 

Лікуватися чим? To be treated  َلكي ي عالج 

Хворіти – захворіти  чим? To be ill / sick  / ِلكي يَك وَن مريَض

 مريض

Знаходити – знайти що? кого? To find لإليجاد 

Фотографувати – сфотографувати Take a photo تأخذ الصورة 
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що? кого? 

Думати – подумати про що? про 

кого? 

To think لإلعتِقاد 

Відправляти – відправити що? 

кому? куди? звідки? 

To send إرسال 

Готувати – приготувати що? 

кому? 

To prepare / to get 

ready // to cook 

إِلْستِْعداد / إِلْستِْعداد // 

 للَطْبخ

Готуватися – приготуватися до 

чого? 

To рrepare, study,cook إعداد 

Здогадуватися – здогадатися  To guess للَحْزر 

Вгадувати – вгадати  Guess تخمين 

Просити – попросити кого? + інф. To ask, to beg للس ؤال 

Передавати – передати що? кому? To pass نقل 

Зустрічати – зустріти кого? що? To meet لإلجتِماع 

Святкувати що? To celebrate لإلحتِفال 

Запрошувати – запросити кого? 

куди? 

To invite للدَعوة 

Пекти – спекти що? To вake أن يخبز 

Прикрашати – прикрасити що? To decorate تزيين 

Збиратися – зібратися де? To gather together, 

assemble 

 تجمع

Приносити – принести що? кому? 

куди? 

To bring للَجْلب 

Жартувати – пожартувати  To joke نكتة 

Сміятися – засміятися  To laugh ضحك 

Інші слова Some other words  

Можна  кому? +інф. May I? You may  َْهْل لي أَْن؟ أنت قَد 

Треба  кому? +інф. Is in need  ِفي الحاجة 

Потрібно  кому? +інф. Is in need  ِفي الحاجة 

Крім кого? чого? Except, but, besides باستثناء 

Для кого? чого?  For  ألجل 

Після чого? After  بعد 

Вирази, словосполучення Expressions تعابير 

День народження  Birthday عيد ميالد 

Нічого собі! Wow!  

У захваті від чого? від кого? Ecstatic بنشوة 

Із задоволенням! With pleasure! بسرور! 

 

                                                      Крок 15 

Іменники Nouns         موصوف 
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Що? What? ماذا؟ 

Сіль (ж.р.) Salt  الملح 

Перець (ч.р.) Pepper  الفلفل 

Плечі  Shoulders  الكتف 

Дружина  Wife الزوجة 

Крим  Crimea شبه جزيرة القرم 

Порада  Advice نصيحة 

Склянка  Glass  الزجاج 

Малина  Raspberries  توت العليق 

Ліки  Medicine   ّالطب 

Нежить (ч.р.) Cold; coryza; catarrh البرودة؛ الزكاّم؛ الزكام 

Краплі  Drops  القطرات 

Прикметники 

Який? Яка? Яке? Які? 

Adjectives 

What kind of ..? 

 صفات

 أى , كيف , ما هو 

Особливий  Special,  specific خاصة 

Згоден (згодна, згодні) з ким? Agree   ْوافق 

Знайомий  Acquainted    َحاط علما  م 

Прислівники 

 

Adverbs 

             

 ظروف

 متى؟

Краще  Better  المراهن 

Дієслова Verbs أفعال 

Займатися – зайнятися чим? To be busy; to be 

occupied 

ِلكي يَك وَن مشغوَل؛ لكي 

 ي حتَلَّ 

Цікавитися – зацікавитися чим? 

ким? 
 مهتم 

Захоплюватися – захопитися чим? 

ким? 

To be fond of ِلكي يَك وَن مولع ب 

Виправляти – виправити що? чим? To correct للتَصحيح 

Зустрічатися – зустрітися з ким? To meet لإلجتِماع 

Зустрічати – зустріти кого? що? To meet لإلجتِماع 

Радитися – порадитися з ким? To consult لإلْستِشارة 

Радити – порадити кому? +інф. To give a piece of 

advice 

 إلْعطاء نصيحةَ 

Вітатися – привітатися з ким?    to greet, hello 

 

 للتَْحيِة

Прощатися – попрощатися з ким? To farewell وداع 

Дружити – подружитися з ким? To be friends الزمالة 

Товаришувати – потоваришувати 

з ким? 

To be friends الزمالة 

Сперечатися – посперечатися з 

ким? 

To ague إلى حمى المالريا 

Гордитися ким? чим? To be proud فخور 
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Пишатися ким? чим? To be proud فخور 

Погоджуватися – погодитися з 

ким? 

To agree َوافَقَة  للم 

Знайомитися – познайомитися з 

ким?  

T  get acquainted للتَْعريف 

Знайомити – познайомити кого? з 

ким? 

To acquaint,  present تعريف 

Лягати – лягти куди?  To lie; // to go to bed للَكِذب؛ // للنَْوم 

Застуджуватися – застудитися  To catch cold لإلْستِْبراد 

Приймати – прийняти що? (ліки) To take (medicine) (ألَْخذ )دواء 

Боліти   To hurt; to ache ع  لإليذاء؛ للتََوجُّ

Інші слова Some other words  

Кілька  Some  البعض 

Мабуть  May be, probably, 

possibly 

قَْد يَك ون، من المحتمل، 

 من المحتمل

Вирази, словосполучення Expressions تعابير 

Червоне море Red Sea البحر األحمر 

Мені здається, що…  أعتقد أن 

На жаль  Unfortunately   لسوء الحظ 

На щастя Fortunately  لحسن الحظ 

Немає (а)ні …, (а)ні… There is neither …, 

nor … 

وال…,  هناك ال   … 

 

Червоне море — частина Індійського океану, між Африкою і Аравійським 

півостровом; Баб-ель-Мандебською протокою й Аденською 

затокою сполучене з океаном.  

The Red Sea, or what is sometimes called the Erythraean Sea, is 

a seawater inlet of the Indian Ocean, lying betweenAfrica and Asia. The 

connection to the ocean is in the south through the Bab el Mandeb strait and 

the Gulf of Aden. In the north, there is the Sinai Peninsula, the Gulf of Aqaba, and 

the Gulf of Suez (leading to the Suez Canal). The Red Sea is a Global 

200 ecoregion. The sea is underlain by the Red Sea Rift which is part of the Great 

Rift Valley. 

 

                                                    Крок 16 

Іменники Nouns         موصوف 

Що? What? ماذا؟ 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1-%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0
https://en.wikipedia.org/wiki/Seawater
https://en.wikipedia.org/wiki/Inlet
https://en.wikipedia.org/wiki/Indian_Ocean
https://en.wikipedia.org/wiki/Africa
https://en.wikipedia.org/wiki/Asia
https://en.wikipedia.org/wiki/Bab_el_Mandeb
https://en.wikipedia.org/wiki/Gulf_of_Aden
https://en.wikipedia.org/wiki/Sinai_Peninsula
https://en.wikipedia.org/wiki/Gulf_of_Aqaba
https://en.wikipedia.org/wiki/Gulf_of_Suez
https://en.wikipedia.org/wiki/Suez_Canal
https://en.wikipedia.org/wiki/Global_200
https://en.wikipedia.org/wiki/Global_200
https://en.wikipedia.org/wiki/Ecoregion
https://en.wikipedia.org/wiki/Red_Sea_Rift
https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Rift_Valley_(geographical_concept)
https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Rift_Valley_(geographical_concept)
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Ситуація  Situation  الوضع 

Політика  Politics  السياسة 

Ракетка  Racket  المضرب 

Акцент  Accent  اللهجة 

Літак  Plane  الطائرة 

Оцінка   Мark, grade درجة 

Яхта  Yacht  اليخت 

Мотоцикл  Motorcycle  الدراجة البخارية 

Ліцей  Lyceum / lycee  = 

High school 

مدرسة ثانوية مدرسة 

 عليا

Гімназія  (high) school (مدرسة )مستوى عالي 

Будівля  Building البناية 

Відпочинок  Rest  اإلستراحة 

Прикметники 

Який? Яка? Яке? Які? 

Adjectives 

What kind of ..? 

 صفات

 أى , كيف , ما هو 

Радий  Happy  سعيد 

Чужий  Stranger غريب 

Корейський  Korean كوري 

Свіжий  Fresh جديد 

Складний  Complicated  معقد 

Точний  Exact, accurate دقيق 

Досвідчений  Experienced ذو تجربة 

Колишній  Former, old, past السابق 

Здивований  Surprised فاجئ  م 

Проблемний  Problem  المشكلة 

Науково-дослідний  Scientific -research البحث العلمي 

Дієслова Verbs أفعال 

Викликати – викликати кого? що? To call, send دعوة 

Оглядати – оглянути кого? що? To examine, review فحص 

Змінюватися – змінитися  To change للتَْغيير 

Згадувати – згадати кого? що? To remember; to 

recollect; to recall 

 للتَْذكير؛ للتَْذكير؛ للتَْذكير

Дізнаватися – дізнатися про що?  

про кого? 

Find out, get to know اكتشف 

Закінчувати – закінчити що? To finish لإلْنهاء 

Показувати – показати що? кому? To show, demonstrate عرض 

    

                                                    Крок 17 

Іменники Nouns         موصوف 

Що? What? ماذا؟ 

http://slovari.yandex.ru/mark/en-ru
http://slovari.yandex.ru/grade/en-ru
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Залік  Test, credit اختبار 

Літо  Summer الصيف 

Осінь  Autumn الخريف 

Зима  Winter الشتاء 

Весна  Spring الربيع 

Свято  festival, holiday المهرجان، عطلة 

Труднощі  Difficulties الصعوبات 

Помилка  Mistake  الخطأ 

Півострів  Peninsula  شبه الجزيرة 

Пляж  Beach  الشاطئ 

Гора  Mountain  الجبل 

Санаторій  Sanatorium  المصّحة 

Озеро  Lake  البحيرة 

Шлях  Way, road; method الطريق، طريق؛ الطريقة 

Порт  Port الميناء 

Розвиток  Development  التطوير 

Торгівля  Trade  التجارة 

Промисловість  Industry  الصناعة 

Держава  State  الحالة 

Століття  Century  القرن 

Символ  Symbol  الرمز 

Каштан  Chest -nut   ِبندق صدر 

Водоспад  Waterfall  الشالل 

Територія  Area, territory المنطقة، أرض 

Клімат  Climate  المناخ 

Повітря  Air الهواء 

Хто? Who?  ؟من  

Пенсіонер  Pensioner متقاعد 

Прикметники 

Який? Яка? Яке? Які? 

Adjectives 

What kind of ..? 

 صفات

 أى , كيف , ما هو 

Наступний  Next  قادم 

Вчорашній  Yesterday أمس 

Щасливий  Happy  سعيد 

Гірський  Mountain  الجبل 

Середньовічний  Medieval  طىمن القرون الوس  

Різноманітний  Different  مختلف 

Цілющий  Medicinal; healthy طبي؛ صّحي 

Лікувальний  Medical  طبي 

Лагідний  Tender, delicate العرض، حّساس 

Вигідний  Profitable  مربح 

Потужний (найпотужніший) Mighty, powerful القوي الهائل 

Великий (найбільший)  Big يركب  
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Багатонаціональний  Multinational  متعددة الجنسيات 

Міжнародний  International  دولي 

Важливий (найважливіший)  Important  مهم 

Зручний (найзручніший)  Comfortable  مريح 

Швидкий (найшвидший)  Fast, rapid, quick سريع 

Красивий (найкрасивіший)  Beautiful  جميل 

Теплий (найтепліший) Warm  دافئ 

Унікальний  Unique  فريد 

Відомий  Famous  مشهور 

Прислівники 

 

Adverbs 

             

 ظروف

 متى؟

Навесні  In spring  في ربيع 

Влітку  In summer  ِفي الصيف 

Восени  In autumn  ِفي الخريف 

Взимку  In winter  ِفي الشتاء 

По-своєму  in one's own way بطريقته الخاصة 

Безліч Innumerous  غير معدود 

Дієслова Verbs أفعال 

Подавати – подати що? кому? To give لإلْعطاء 

Співати – заспівати що? про що?  

про кого? 

To sing للِغنَاء 

Мріяти про що? про кого? To dream ْلم  للح 

Одержувати – одержати що? To receive, get, obtain 

 

 تلقى

Збирати – зібрати що? Collect, gather جمع 

Рибалити  To fish للَصْيد 

Купатися  To bathe لإِلْستِْحمام 

Залишатися – залишитися  Remain, stay  

Цвісти  To flower, to bloom, to 

blossom 

 ُّ حإلْزهار، إلْزهار، للتَفَت  

Вкритий ← вкрити Covered ← to cover غَطَّى؟ للتَْغطية  م 

Розташований ← розташувати (ся) Situateded ← to 

situaute  

  ؟ إلى

Інші слова Some other words  

Понад  Over, above, o'er, aloft فوق 

Майже  Nearly    تقريبا 

Вирази, словосполучення Expressions ابيرتع  

Група «Друга ріка» “Another river” group 

(=band) 

نهر آخر" مجموعة )= "

 (فرقة

Туристична база  Tourist base القاعدة السياحية 

Будинок відпочинку   House for rest  ِبيت لإلستراحة 
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Над рівнем моря  Above sea-level  ِفوق مستوى البحر 

Входити до складу  comprise تضم 

Кататися на санчатах, лижах To ride his sled, skis ركوب مزلقة 

Кримські гори Crimean mountains جبال القرم 

Чорне море Black Sea البحر األسود 

Автономна республіка Крим Autonomous Republic 

of Crimea 

جمهورية القرم المتمتعة 

 بالحكم الذاتي

 Карпати  Carpathians الكاربات 

Гора Говерла  mountain Goverla الجبل  

Мінеральне джерело  Mineral spring المنبع المعدني 

Вища освіта  Higher education التعليم العالي 

Культурні зв’язки  Cultural ties العالقات الثقافية 

Азовське море  Azov sea آزوف البحر 

Київська Русь Kievan Rus روس كييف 

Історико-архітектурна пам’ятка  Historical-architectural 

memorial 

الحفل التأبيني التأريخي 

 المعماري

Навчальний заклад Educational 

establishment 

 المؤسسة التربوية

Києво-Могилянська академія  Kyiv-Mohyla 

Academy 

ةكييف موهيال األكاديمي  

Київський національний 

університет  

ім. Т.Г.Шевченка 

Kyiv National 

University  

them. Shevchenko 

  جامعة كييف الوطنية

 . شيفتشينكو

Ріка Дніпро  The river Dnepr نهر دنيبر 

Ботанічний сад Botanical garden الحديقة النباتية 

Географічне розташування  Geographical location الموقع الجغرافي 

Вища освіта Higher education التعليم العالي 

       «Друга Ріка» (інколи Dруга Ріка та 2R) — український рок-гурт, створений на 

початку 1996 року в Житомирі. Лідером гурту єВалерій Харчишин. 

  Druha Rika (Ukrainian: Друга Ріка) is 

a Ukrainian rock band from Zhytomyr. The band's style determined as Brit Pop. Druha Rika 

released five studio albums and two compilations. The name of the band means Second river. 

Кри́мські го́ри — гірська система на півдні Кримського півострова.   

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BA-%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/1996
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD
https://en.wikipedia.org/wiki/Ukrainian_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Ukraine
https://en.wikipedia.org/wiki/Zhytomyr
https://en.wikipedia.org/wiki/Brit_Pop
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2
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The Crimean Mountains (Ukrainian: Кримські Гори, translit. Krymski 

Hory; Russian: Крымские Горы, translit. Krymskie Gory; Crimean Tatar: Qırım dağları) is 

arange of mountains running parallel to the south-east coast of Crimea, between about 8-13 

kilometer (5–8 miles) from the sea. Toward the west, the mountains drop steeply to the Black 

Sea, and to the east, they change slowly into a steppe landscape. 

Автоно́мна Республі́ка Крим — адміністративна одиниця на півдні України, 

розташована на Кримському півострові.  Українською владою визнається як територія, 

тимчасово окупована Російською Федерацією. 

 The Autonomous Republic of 

Crimea (Ukrainian: Автономна Республіка Крим, Avtonomna Respublika 

Krym;Russian: Автономная Республика Крым, Avtonomnaya Respublika Krym; Crimean 

Tatar: Qırım Muhtar Cumhuriyeti)[2] is internationally viewed as an autonomous 

republic of Ukraine, located in the Crimean Peninsula. It is currently subject to a territorial 

dispute between Ukraine and the Russian Federation, which administers the territory as a federal 

subject, namely the Republic of Crimea. 

Чо́рне мо́ре — море між Європою та Західною Азією (проходить водна межа між 

Європою і Малою Азією).  

The Black Sea is a sea in Southeastern Europe. It is bounded by Europe, Anatolia and 

the Caucasus, and drains through the Mediterranean into the Atlantic Ocean, via the Aegean Seas 

and various straits. The Bosphorus Strait connects it to the Sea of Marmara, and the Strait of 

the Dardanelles connects that sea to the Aegean Sea region of the Mediterranean. These waters 

separate eastern Europe and western Asia. The Black Sea is also connected to the Sea of 

Azov by the Strait of Kerch. 

Карпа́ти — гірська система на сході Центральної Європи, на 

території України, Угорщини, Чехії, Польщі, Словаччини, Румунії, Сербії та Австрії.  

The Carpathian Mountains or Carpathians are a range of 

mountains forming an arc roughly 1,500 km (932 mi) long across Central and Eastern Europe, 
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making them the second-longest mountain range inEurope (after the Scandinavian Mountains, 

1,700 km (1,056 mi)).  

Гове́рла — найвища вершина Українських Карпат і найвища точка України, висота 

2061 м. 

Mount Hoverla at 2,061 metres (6,762 ft), is the highest mountain in Ukraine and part of 

the Carpathian Mountains. 

Ки́ївська Русь — середньовічна держава на території Східної Європи з центром в Києві. 

Існувала з кінця IX до середини XIII століть.  

Kievan Rus' was a loose federation  of East 

Slavic tribes in Europe from the late 9th to the mid-13th century, under the reign of the Rurik 

dynasty. The modern peoples of Belarus, Ukraine, and Russia all claim Kievan Rus' as their 

cultural inheritance.[5] At its greatest extent in the mid-11th century, it stretched from the Baltic 

Sea in the north to the Black Sea in the south and from the headwaters of the Vistula in the west 

to the Taman Peninsula in the east,uniting the majority of East Slavic tribes. 

Національний університет «Києво-Могилянська академія» (НаУКМА) — вищий 

навчальний заклад в Україні у Києві. Заснований 1632 року. 

 National University of Kyiv-Mohyla 

Academy (NaUKMA) is a national,coeducational research university located in Kiev, Ukraine. 

The Kyiv-Mohyla Academy, the school's predecessor, was established in 1632. The NaUKMA is 
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located on the Academy's grounds in the ancient Podil neighborhood. In 1991, it was re-

organized, and teaching began the following year. NaUKMA has the highest level 

of accreditation as outlined by the Ministry of Education and Science of Ukraine,[4] and is one of 

the thirteen educational institutions in Ukraine having a status of a research and autonomous 

university. NaUKMA takes part in numerous international university collaborations, such as 

the European University Association. The university is bilingual in Ukrainian and English. It is 

one of Ukraine’s few universities with internationally recognized diplomas. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка — державний вищий 

навчальний заклад України, розташований у місті Києві, відкритий 1834 року. 

 Taras Shevchenko University or officially the Taras 

Shevchenko National University of Kyiv (Ukrainian:Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка), colloquially known in Ukrainian as KNU (Ukrainian:Київський 

національний універcитет - КНУ) is located in Kiev, the capital of Ukraine. It is the third 

oldest university in Ukraine after the University of Lviv and University of Kharkiv. Currently, its 

structure consists of fifteen faculties (academic departments) and five institutes. It was founded 

in 1834 as the Kiev Imperial University of Saint Vladimir, and since then it has changed its name 

several times. During the Soviet Union era, Taras Shevchenko University was one of the top-

three universities in the USSR, along with Moscow State University and Leningrad State 

University. It is ranked as the best university in Ukraine in many rankings (see below).  

Дніпро́ — третя за довжиною й площею 

басейну ріка Європи (після Волги й Дунаю), найдовша ріка України. Довжина Дніпра 

становить 2 201 км; в межах України — 981 км. 

The Dnieper River  is one of the major rivers of 

Europe (fourth by length), rising near Smolensk, Russia and flowing 
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through Russia, Belarus and Ukraine to the Black Sea. It is the longest river of Ukraine and 

Belarus. The total length ranges between 2,145 km (1,333 mi)[1] and 2,201 km (1,368 mi) with 

a drainage basin of 504,000 square kilometres (195,000 sq mi). The river is noted for its dams 

and hydroelectric stations.  

Крок 18 

Іменники Nouns         موصوف 

Що? What? ماذا؟ 

Зустріч (ж.р.) Meeting  اإلجتماع 

Парасолька  Umbrella  الشمسية 

Дощ  Rain المطر 

Традиція  Tradition  التقليد 

Звичай  Custom  العادة 

Піст  Fast(ing) صوم  

Зірка  Star  النجم 

Пасха = Великдень Easter  عيد الفصح 

Воскресіння Resurrection  اإلحياء 

Різдво  Christmas  عيد الميالد 

Писанка  Pysanka (painted egg) (  َصبَغ بيضا) 

Весілля  Wedding  الزفاف 

Рушник  Towel  المنشفة 

Сльози  Tear(s) دمعة (s) 

Горе  Grief; sorrow; 

misfortune 

زن؛ سوء  الحزن؛ الح 

 الحظ

Небо  Sky  السماء 

Фарба  Paint الطالء 

Хата  Home منزل 

Страва Meal, dish  وجبة الطعام، صحن 

Церква Church  الكنيسة 

Хто? Who? من ؟ 

Господиня  = хазяйка Mistress  / landlady عشيقة / صاحبة ملك 

Родич  Relative  القريب 

Дорослий Adult  البالغ 

Прикметники 

Який? Яка? Яке? Які? 

Adjectives 

What kind of ..? 

 صفات

 أى , كيف , ما هو 

Відмінний  Excellent  ممتاز 

Знайомий  Acquainted    َحاط علما  م 

Міський  City, town المدينة، بلدة 

Зубний  Dental; tooth  ّاألسنان؛ السن 

Близький (друг) Close  (friend) (إنتهاء )صديق 

Відомий  Known  معروف 

Святковий  Holiday, festive العطلة، بهيجة 
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Традиційний  Traditional  تقليدي 

Пісний (пісні страви) Fast (dishes) صوم) 

Різдвяний  Christmas  دعيد الميال  

Великодній  Easter  عيد الفصح 

Радісний  (найрадісніший) Glad, joyous, joyful البهيج السعيد المسرور 

Вишитий  Embroided   طرز 

Розмальований  Painted, coloured  ََمْصب وغ، لَّون 

Неповторний  Unique  فريد 

Загиблий  Lost; killed; perished  َميتمفقود؛ مقتول؛ م  

Народний  Folk شعبي 

Яскравий  Bright, vivid, striking مشرق 

Чемний  Polite مؤدّب 

Чесний  True  الصدق 

Релігійний  Religious  ديني 

Прислівники 

 

Adverbs 

             

 ظروف

 متى؟

Напередодні  чого? On the eve of عشية 

Посередині чого? In the middle of  ِفي منتصف 

Щороку  Annually, yearly سنويا 

Дієслова Verbs أفعال 

Складати – скласти що? 

(екзамени) 

To take the 

examination 

 أخذ الفحص

Малювати – намалювати що? 

кого? 

To draw; to paint للَسْحب؛ للِصباَغة 

Святкувати що?  To celebrate لإلحتِفال 

З’являтися  To appear للظ ه ور 

Вітати – привітати кого? з чим? To greet للتَْحيِة 

Розписувати що?  To paint, to colour لِصباَغة، للتَلوين 

Проводжати – провести що? кого? To accompany, to see 

off 

َرافَقَة، للتَوديع  لم 

Молитися – помолитися кому? To pray للَصالة 

Освячувати – освятити що? To sanctify, to 

consecrate 

 لتَقديس، للتَكريس

Загинути де? To perish / to lose 

one′s life 

 s لَموت / لفَْقد واحد؟

 حياة

Сідати – сісти + інф. Sit  down جلس 

Сваритися – посваритися з ким? To quarrel, to curse; to 

abuse 

ب، للَ  ْعنَة؛ لتََضار 

 لإلنتِهاك

Лежати де? To lie; // to go to bed للَكِذب؛ // للنَْوم 

Інші слова Some other words  

До кого? чого? Tо, before  إلى 

Від кого? чого? From  من 
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Будь-який Any   ّأي 

Без кого? чого? Without  دون 

Проти  Against; opposite ضدّ؛ النظير 

Вирази, словосполучення Expressions تعابير 

Святвечір = Святий вечір Cristmas Eve  حواء 

День Незалежності України  Independence Day of 

Ukraine 

 يوم استقالل أوكرانيا

День Конституції України Constitution Day of 

Ukraine 

 يوم الدستور في أوكرانيا

День Перемоги  Victory Day يوم النصر 

8 Березня – Міжнародний жіночий 

день  

March 8 - International 

Women's Day 

يوم المرأة  -مارس 8 

 العالمي

Друга світова війна The Second World 

War 

 الحرب العالمية الثانية

 

Independence Day of Ukraine (Ukrainian: День незалежності України) is the main state 

holiday in modernUkraine,[nb 1] celebrated on August 24 in commemoration of the Declaration of 

Independence of 1991. 

The holiday was first celebrated on 16 July 1991, as the first anniversary of the Declaration of 

State Sovereignty of Ukraine passed by the Verkhovna Rada (Ukraine's parliament) in 

1990.[3][4] Since the Declaration of Independence was issued later, and confirmed by 

the referendum of 1 December 1991, the date of the holiday was changed.(In December 1991 

many Ukrainian Canadians expected that 1 December would become Ukraine's official 

independence day.) 

Beginning in 2004, 23 August is celebrated as the Day of the National Flag. 

 

День Перемо́ги від 2000 року визначається як день «торжества безсмертного подвигу 

народу — переможця над німецьким фашизмом, всенародної пам'яті про його боротьбу за 

свободу і незалежність Батьківщини». У більшості європейських країн День перемоги в 

Європі відзначають 8 травня, а країнах Британської Співдружності — 7 травня. 

Victory Day or 9 May marks the capitulation of Nazi Germany to the Soviet Union in 

the Second World War (also known as the Great Patriotic War in the Soviet Union). It was first 

inaugurated in the fifteen republics of the Soviet Union, following the signing of the surrender 

document late in the evening on 8 May 1945 (after midnight, thus on 9 May, by Moscow Time). 

The Soviet government announced the victory early on 9 May after the signing ceremony in 

Berlin.Though the official inauguration happened in 1945 (which means it has been celebrated 

since 1946), the holiday became a non-labour day only in 1965 and only in some of the 

countries. 

 

Дру́га світова́ війна́ — наймасштабніша світова війна в історії людства. Почалася 1 

вересня 1939 і тривала до 2 вересня1945. В ній брала участь 61 країна (80 % населення 

Землі). Воєнні дії відбувалися на територіях 40 країн. До збройних сил було мобілізовано 

110 млн осіб у всьому світі. Загальні людські втрати досягли 50-55 млн осіб, з них 

загинуло на фронтах 27 млн. 

World War II (WWII or WW2), also known as the Second World War, was a global war that 

lasted from 1939 to 1945, though related conflicts began earlier. It involved the vast majority of 
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the world's nations—including all of the great powers—eventually forming two 

opposing military alliances: the Allies and the Axis. It was the most widespread war in history, 

and directly involved more than 100 million people from over 30 countries. In a state of "total 

war", the major participants threw their entire economic, industrial and scientific capabilities 

behind thewar effort, erasing the distinction between civilian and military resources. Marked by 

mass deaths of civilians, including the Holocaust (during which approximately 11 million people 

were killed) and the strategic bombing of industrial and population centres (during which 

approximately one million people were killed, including the use of two nuclear weapons in 

combat), it resulted in an estimated 50 million to 85 million fatalities. These made World War II 

the deadliest conflict in human history. 

 

Міжнаро́дний жіно́чий де́нь — свято жіноцтва, що відзначається 8 березня. 

International Women's Day (IWD), also called International Working Women's Day, is 

celebrated on March 8every year.[2] In different regions the focus of the celebrations ranges 

from general celebration of respect, appreciation and love towards women to a celebration for 

women's economic, political, and social achievements. Started as a Socialist political event, the 

holiday blended in the culture of many countries, primarily in Europe, including Russia. In some 

regions, the day lost its political flavor, and became simply an occasion for men to express their 

love for women in a way somewhat similar to a mixture of Mother's Day and Valentine's Day. In 

other regions, however, the political and human rights theme designated by the United Nations 

runs strong, and political and social awareness of the struggles of women worldwide are brought 

out and examined in a hopeful manner. This is a day which some people celebrate by wearing 

purple ribbons. 

 

 

 

                             Українсько-англійсько-арабський словник 

 

 

А 

А and و 

Абсолютно absolutely بالتأكيد 

Автобус bus الحافلة 

Автовокзал bus station  ِمحطة حافلة 

Агроном agronomist هندس الزراعي  الم 

Адміністративний administrative إداري 

Адміністрація administration اإلدارة 

Азія Asia آسيا 

Активний active نشيط 

Актор/ка actor; actress الممثل؛ الممثلة 

Акцент accent اللهجة 

Але but لكن 

Але все ж but still  َلكن ما زال 

Америка America أمريكا 

Американський American األمريكي 

Англійський English إنجليزي 
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Апельсиновий orange البرتقال 

Аптека pharmacy دليةصي  

Арабський arabic عربي 

Архітектурний architectural معماري 

Аспірин aspirin األسبيرين 

Аудиторія lecture-room قاعة المحاضرات 

Африка Africa أفريقيا 

Б 

Бабуся Granny الجدّة 

Багатий Rich ريتش 

Багато (років) many / a lot الكثير / الكثير 

База Base عدةالقا  

Базар Market السوق 

Банк Bank المصرف 

Батьки Parents األباء 

Батько Father  ّاألب 

Батьківщина Motherland الوطن 

Бачити to see ؤية  للر 

Берег bank, coast, shore المصرف، ساحل، شاطئ 

Безліч Innumerous غير معدود 

Бібліотека Library المكتبة 

Бізнесмен Businessman رجل األعمال 

Біологія Biology ِعْلم األحياء 

Близький (друг) close (friend) (إنتهاء )صديق 

Брат Brother  ّاألَخ 

Бокс Boxing المالكمة 

Боліти to hurt; to ache ع  لإليذاء؛ للتََوجُّ

Боротьба fight, struggle   المعركة، كفاح 

Ботанічний Botanical نباتي 

Боятися to be afraid  َِلكي يَك وَن خائف 

Бувати to visit للزيَاَْرة 

Будівля Building البناية 

Будинок Building البناية 

Будь ласка Please   رجاء 

Будь-який Any  ّأي 

Булка Bun الكعكة 

Бутерброд Sandwich السندويتش 

В 

В / у in /at/ في / في / 

Важкий Heavy يلثق  

Важко it′s difficult هو؟ s صعب 

Важливий important مهم 
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Важливо important مهم 

Варення jam المربّى 

Вас (=ви) 

Як вас звуть? 

You 

what′s your name? 

 اسمَك؟ s ما؟

Ваш, ваша, ваше Your  َك 

Ввечері (=увечері) in the evening في المساء 

В гості to pay a visit للقيَاْم بa زيارة 

В гостях to be on a visit ِلكي يَك وَن في زيارة 

Вдень at the afternoon  ِفي العصر 

Вдома at home في البيت 

Великий Big كبير 

Вередливий Naughty شقي 

Версія version النسخة 

Весело merrily بشكل مرح 

Весілля wedding الزفاف 

Весною in spring في ربيع 

Весь all, the whole ك ّل، الكامل 

Весь вільний час all the free time ك ّل وقت الفراغ 

Весь день all the day long ِطوال اليوم لمدة طويلة 

Вечеря supper العشاء 

Вечеряти to have supper يتعشى 

Вечір (≈ концерт) party سهرة 

Вже Already سابقا 

Взимку in winter  ِفي الشتاء 

Взяти to take لألَْخذ 

Ви You أنت 

Вибач/те excuse me / sorry أعذْرني / آسف 

Вивчати to study للِدراَسة 

Вигідний profitable مربح 

Вигляд look النظرة 

Вид (дієслова) aspect of the Verb  ِسمة الفعل 

Викладати to teach للتَعليم 

Викладач Teacher المعلّم 

Вино wine النبيذ 

Виправляти to correct للتَصحيح 

Вирішувати to decide للتَْقرير 

Високий high المستوى العالي 

Висота hight // altitude إرتفاع 

Виставка exhibition المعرض 

Виставковий exhibitional معرض 

Витрачати to spend للَصْرف 

Витрачати час /гроші/ to waste time /money/ لتَْضييع الوقِت / مال / 
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Вишитий embroided المطرزة 

Виявлятися to appear للظ ه ور 

Вівторок Tuesday الثاّلثاء 

Від кого? from whom? ِمْن الذي؟ 

Відкривати to open يفتح 

Відмінний Excellent ممتاز 

Відомий famous مشهور 

Відповідати to answer لإلجابة 

Відпочинок rest اإلستراحة 

Відразу at once   حاال 

Вікно Window النافذة 

Вільний (час) free (time) (الحّر )وقت 

Вінниця Vinnytsya فينيتسا 

Вінничанин / и 

вінничанка 

Vinnytsya inhabitant ساكن  

Вірити to trust, to believe  ِمان، لإلعتِقادإلئت  

Вірогідний probable محتمل 

Він, вона, воно he, she, it هو، هي.هدا 

Вірш verse, poem لشعر، قصيدة 

Вісім eight ثمانية 

Вітати to greet للتَْحيِة 

Вітаю my greetings تحياتي 

Вкритий covered غَطَّى  م 

Влітку in summer  ِفي الصيف 

Вміти + інф. to be able to ِلكي يَك وَن قادر على 

Вода Water الماء 

Водоспад waterfall الشالل 

Вокзал station المحطة 

Ворог enemy العدو 

Восени in autumn  ِفي الخريف 

Воскресіння araising نشأ 

Восьмий the eighth الث من 

Впізнавати to recognize لإلعتِراف 

Вправа excercise ممارسة 

Вранці in the morning  ِفي الصباح 

Все all, everything ك ّل، ك ّل شيء 

Все життя the whole life الحياة الكاملة 

Все одно all the same مع ذلك 

Втомитись to be tired  َلكي ي تعَب 

Вулиця Street الشارع 

Вулиця 40-річчя 

Перемоги 

40-Years of Victory street 40  َِسنَوات ِمْن شارعِ النصر 
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Вухо Ear األذن 

Вчитель/-ка Teacher المعلّم 

Вчити to learn / to teach لتَعَلّم / للتَعليم 

В якому ...? at what …?  ؟…في أَّي  

Г 

Гадати to think لإلعتِقاد 

Газета newspaper الصحيفة 

Гарний good, fine, nice / beautiful ف الرفيع الجيد / جميلاللطي  

Географічний geographical جغرافي 

Гинути to perish / to lose one′s 

life 

 حياة s لَموت / لفَْقد واحد؟

Гімназія (high) school (مدرسة )مستوى عالي 

Гірський mountain الجبل 

Гість (гості) visitor الزائر 

Гітара guitar القيثارة 

Говорити to speak / to say لَكالم / للقَول 

Година an hour في الّساعة 

Головний main, basic رئيسي، أساس 

Гора mountain الجبل 

Городянин townsman قاطن المدينة 

Господиня mistress / landlady عشيقة / صاحبة ملك 

Готель hotel الفندق 

Готувати to prepare / to get ready // 

to cook 

 إِلْستِْعداد / إِلْستِْعداد // للَطْبخ

Гра play المسرحيّة 

Граматика Grammar القواعد 

Грати to play لِلْعب 

Грип influenza, grippe, flu اإلنفلونزا، إنفلونزا، إنفلونزا 

Гроші money المال 

Група group مجموعة 

Гуляти to have a walk للتَمّشي 

Гуртожиток hostel الفندق 

Д 

Давай/те let′s دْع؟  

Давати to give لإلْعطاء 

Давнина ancient times األوقات القديمة 

Давній old; ancient قديم؛ قديم 

Далеко far   بعيدا 

Дарувати to give as a gift لإلْعطاء كa هدية 

Дата date التأريخ 

Два Two إثنان 

Двійка “two”, “poor” "إثنان"، "فقير" 
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Де Where أين 

Дев’ятий the ninth الت سع 

Дев’ять Nine تسعة 

Декан Dean دين 

Деканат dean′s office العميد؟ s مكتب 

Декілька Some, few البعض، بِْضعَة 

День day اليوم 

Державний state الحالة 

Держава state الحالة 

Десятий tenth الع ش ر 

Десять Ten عَشر 

Детектив police story  ِقّصة شرطة 

Дешево cheaply بسعر رخيص 

Джерело spring; source الربيع؛ المصدر 

Дзвонити to phone َخابََرة  للم 

Диван sofa, divan الصوفا، أريكة 

Дивитися to look, to watch َراقَبَة  لنَْظر، للم 

Диктант dictation اإلمالء 

Директор director المدير 

Дискотека dance hall  قاعة رقِص 

Дитина (діти) Child الطفل 

Дитячий child (ish)   (طفل )تقريبا 

Дівчина (дівчата) Girl البنت 

Дідусь Grandpa  ّالجد 

Дізнаватися to learn; to find out للتَعَلّم؛ لإلكتِشاف 

Діловий Business العمل 

Дім (дома) home, house البيت، بيت 

Дістатися to get to ص ول إلى  للو 

Добрий good / well   الجيد / َحسنا 

Довго for long   َطِوياِل 

Додому home البيت 

Дозволяти to let للتَْرك 

До зустрічі see you شاهْدك 

Доконаний (вид 

дієслова) 

Perfect aspect السمة المثالية 

Доля fate المصير 

Домашній home البيت 

Домашнє завдання hometask الواجبات المنزلية 

Домовлятись to agree َوافَقَة  م 

Домогосподарка house-wife  ِزوجة بيت 

Донька daughter البنت 

Допомагати to help َساَعدَة  للم 
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Дорого expensively, costly بشكل مكلّف، غالي 

Дорогою on a way على a طريق 

Дорослий adult البالغ 

До того ж in addition باإلضافة 

Дочка Daughter البنت 

Друг (друзі) Friend الصديق 

Другий Second الثانية 

Дружина Wife الزوجة 

Дружний Friendly ودّي 

Дуже Much كثير 

Думати to think لإلعتِقاد 

Дякувати to thank للش ْكر 

Дякую thank you شكرا  لكم 

Е 

Екзамен examination الفحص 

Економіка economics اإلقتصاد 

Економіст economist اإلقتصادي 

Екскурсія excursion النزهة 

Екскурсовод guide الدليل 

Експонат exhibit المعروض 

Є 

Є 

У вас є...? 

I have 

have you (got)? 

َهْل أنت )أصبحَت(؟ ِعْندي     

Європа Europe أوروبا 

Європейський European أوروبي 

Ж 

Жарко hot حار 

Жахливий horrible, awful, terrible الفظيع السيئ الفظيع 

Жити to live للعَْيش 

Житловий dwelling; habitable المسكن؛ صالح للسكن 

Життя life الحياة 

Жіночий lady′s ة؟السيد  

Жінка woman اإلمرأة 

Журнал magazine المجلة 

Журналіст / ка journalist الصحفي 

З 

З (зі, із) with َمع 

За (через) in (some time)  ِ(في )بَْعض الوقت 

Заважати to disturb لإلْزعاج 

Завдання task المهّمة 

Завжди always   دائما 

Завод plant, factory, works نبات، مصنع، أعمالال  
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Загиблий perished; killed َمميت؛ مقتول 

Загроза threat; menace التهديد؛ الخطر 

Задача problem, task المشكلة، مهّمة 

Зазвичай usually, generally     عادة، عموما 

Займати to occupy لإِلْحتاِلل 

Займатися to be busy; to be occupied   وَن مشغوَل؛ لكي ي حتَلَّ ِلكي يَك  

Зайнятий busy مشغول 

Закінчувати to finish لإلْنهاء 

Закоханий in love عاشق 

Заклад establishment المؤسسة 

Зал hall القاعة 

Залюбки with pleasure بكل سرور 

Заняття lesson الدرس 

Запитати 

(Можна запитати?) 

to ask 

may i ask? 

 للس ؤال

Запрошувати to invite للدَعوة 

Зараз now اآلن 

Заснований founded مؤسس 

Заснувати to base; to found لإلستِناد؛ لإليجاد 

Застуджуватися to catch cold لإلْستِْبراد 

Затишний cozy مريح 

Захід west الغرب 

Захоплюватися to be fond of ِلكي يَك وَن مولع ب 

Збиратися to get ready لإِلْستِْعداد 

Збори meeting اإلجتماع 

Звичай custom العادة 

Звичайно of course بالطبع 

Звідки where from  ْحيث ِمن 

Звідси from here ِمْن هنا 

Звідти from there ِمْن هناك 

Зв’язок connection اإلتّصال 

Згадувати to remember; to recollect; 

to recall 

 للتَْذكير؛ للتَْذكير؛ للتَْذكير

Згода agree  ْوافق 

Згоден, згодна, згодні agree  ْوافق 

З гостей from visit  ِِمْن الزيارة 

Здаватися to seem للظ ه ور 

Здивований surprised فاجئ  م 

Здогадуватися to guess للَحْزر 

З дому from home  ِِمْن البيت 

Зелений green األخضر 

Земля Earth; ground; soil األرض؛ األرض؛ التربة 
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Зимовий winter الشتاء 

Зірка star النجم 

Змінюватися to change للتَْغيير 

Знаєте you know   تَْعرف 

Знайомий acquainted   َحاط علما  م 

Знайомитися to get acquainted للتَْعريف 

Знайомство acquaintance المعرفة 

Знайти to find لإليجاد 

Знаходитися to be  َِلكي يَك ون 

Знову again   ثانية 

Зовсім at all   مطلقا 

Зошит copy-book الدفتر 

Зручний comfortable مريح 

Зручно it′s convenient هو؟ s سهل 

Зубний dental; tooth  ّاألسنان؛ السن 

Зупинка stop  ّفالتوق  

Зустріч meeting اإلجتماع 

Зустрічатися to meet لإلجتِماع 

З’являтися to appear للظ ه ور 

I 

І (як і ...) and; as … و؛ ك… 

Ідея idea ةفكر  

Іграшка toy اللعبة 

Інженер engineer المهندس 

Інколи sometimes   أحيانا 

Іноземець foreigner األجنبي 

Іноземний foreign أجنبي 

Інспектор inspector المفتش 

Інформація information المعلومات 

Інший another; different آخر؛ مختلف 

Існувати to exist لإليجاد 

Історичний historical تأريخي 

Історія History التأريخ 

Й 

Його his له 

Йти to go (on foot), to walk قدام(، للَمشيلِذهاب )مشيا  على األ  

Ї 

Їдальня dining-room, restaurant غرفة الطعام، مطعم 

Їздити to go (by transport)  ِ(لِذهاب )بالنقل 

Її her ها 

Їсти to eat لألَْكل 

Їх = їхній, їхня, їхнє their هم 
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Їхати to go (by transport)  ِ(لِذهاب )بالنقل 

К 

Кабінет study الدراسة 

Кава coffee القهوة 

Кав’ярня cafe المقهى 

Казати to say, to tell لقَول، لإلْخبار 

Календар calendar التقويم 

Канікули vacation العطلة 

Карта map الخريطة 

Картина picture الصورة 

Кататися to ride / to sleigh / to ski / 

to skate 

كوب / لتََزلُّج / لتََزْحل ق /  لر 

تََزْحل قلل  

Катер launch; boat اإلنطالق؛ المركب 

Кафе cafe المقهى 

Кафедра chair الكرسي 

Каштан chest-nut  ِبندق صدر 

Квартира apartment, flat الش قَّة، شقّة 

Квитки tickets التذاكر 

Квіти flowers الزهور 

Кинути to stop, to quit لتََوقُّف، للتَْرك 

Кілька some البعض 

Кімната room الغرفة 

Кіно cinema / film سينما / فلم 

Кінотеатр cinema السينما 

Кіоск kiosk الكشك 

Кіт cat (Tom-cat) قّطة 

Кішка cat (Pussy-cat) (قّطة )هرة 

Клас class الصنف 

Класичний classical كالسيكي 

Клімат climate المناخ 

Клуб club النادي 

Книгарня book-shop المكتبة 

Книжка book الكتاب 

Князь prince األمير 

Кожен день every day ك ّل يوم 

Кожний every  ّك ل 

Колега colleague الزميل 

Коли? when? متى؟ 

Колишній previous, former شّكِل  سابق، م 

Компанія company الشركة 

Компакт-диск CD-disk دمجِ قرص قرص م  

Комп’ютер   computer الحاسوب 
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Комп’ютерний computer الحاسوب 

Конкурс competition المنافسة 

Конституція constitution الدستور 

Консультація consultation اإلستشارة 

Концерт concert الحفلة الموسيقية 

Концертний concert الحفلة الموسيقية 

Корисно useful يدمف  

Корінний radical; native الراديكالي؛ المواطن 

Коробка box الصندوق 

Костюм suit البدلة 

Коханий loved محبوب 

Кохання love  ّالحب 

Країна country البالد 

Краплі drops القطرات 

Красивий beautiful جميل 

Красуня the beauty الجمال 

Кращий the best أفضل 

Краще (← добре) better المراهن 

Куди? where to? أين؟ 

Культура culture الثقافة 

Культурний cultural ثقافي 

Купатися to bathe لإِلْستِْحمام 

Купувати to buy للِشراء 

Курити to smoke للتَْدخين 

Курс course الفصل 

Л 

Лабораторія laboratory المختبر 

Лагідний tender, delicate العرض، حّساس 

Лампа lamp المصباح 

Латинський Latin اللغة الالتينية 

Легкий light; easy الضوء؛ سهل 

Лекція lecture المحاضرة 

Лимон lemon الليمون 

Литовський Lithuanian الليثواني 

Лист leaf الورقة 

Ліванець Lebanese  اللبناني 

Ліванський Lebanon نانلب  

Ліворуч to the left  ِإلى اليسار 

Ліжко bed السرير 

Лікар doctor الطبيب 

Лікарня hospital المستشفى 

Ліки medicine  ّالطب 
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Лікувальний 

(факультет) 

medical طبي 

Лікуватися to be treated  َلكي ي عالج 

Лінивий lazy كسالن 

Ліс forest الغابة 

Літак plane رةالطائ  

Література literature األدب 

Літній summer الصيف 

Ліцей lyceum / lycee  = high 

school 

lyceum /  = مدرسة ثانوية؟

 مدرسة عليا

Любий dear العزيز 

Любити to love للَمَحبَّة 

Людина (люди) man / human being رجل / إنسان 

Лягати to lie; // to go to bed ؛ // للنَْومللَكِذب  

М 

Мабуть may be, probably, 

possibly 

قَْد يَك ون، من المحتمل، من 

 المحتمل

Магазин shop الدكان 

Майбутній future المستقبل 

Майдан square المربع 

Майже nearly   تقريبا 

Маленький small, little   صغير، قليال 

Малина raspberries توت العليق 

Мало (a) little, (a) few (a)  ، قليال(a) بِْضعَة 

Малювати to draw; to paint للَسْحب؛ للِصباَغة 

Мальовничий picturesque رائع 

Мама mummy األ م 

Маршрут route الطريق 

Математика mathematics الرياضيات 

Мати mother  ّاألم 

Матч match المباراة 

Машина car السيارة 

Мед honey العسل 

Медик medician الطب 

Медичний medical طبي 

Медицина medicine  ّالطب 

Менеджер manager المدير 

Мене звуть my name is اسمي 

Метро underground تحت األرض 

Ми we نحن 

Минулий past; previous; former شّكِل  الماضي؛ سابق؛ الم 

Мир peace السالم 
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Мистецтво art  ّالفَن 

Міжнародний international دولي 

Мій, моя, моє my ي 

Місто city, town المدينة، بلدة 

Місяць 1) month; 2) Moon 1)  قمر2شهر؛ )  

Місце place المكان 

Міський city, town المدينة، بلدة 

Мова 1) language; 2)tongue 1)  لسان2لغة؛ )  

Могти to be able to (can)  ْ(ِلكي يَك وَن قادر على )ي ْمِكن  أَن 

Можливо possible, maybe بََّما  محتمل، لَر 

Можна may I? You may  َْهْل لي أَْن؟ أنت قَد 

Молитися to pray للَصالة 

Молодий young صغير 

Молодший younger أصغر 

Молодь the youth الشاب 

Молоко milk الحليب 

Море sea البحر 

Морозиво ice-cream اآليس كريم 

Мотоцикл motorcycle الدراجة البخارية 

Мріяти to dream ْلم  للح 

Музей museum المتحف 

Музика music الموسيقى 

Мусульманський Mussulman, Muslim Mussulmanمسلم ، 

М’ясо  meat اللحم 

Н 

На on / at على / في 

Навесні in spring في ربيع 

Нависати to hang over للتَْخييم على 

Навіщо? what for? ألي سبب؟ 

Навчальний teaching التعليم 

Навчатися to study للِدراَسة 

На жаль unfortunately لسوء الحظ 

Назва name, title االسم، عنوان 

Найбільший the biggest األكبر 

Найкращий the best أفضل 

Нарешті at last   أخيرا 

Народитися to be born  َِلكي يَك وَن ولد 

Наступний (рік) next قادم 

Наука science الِعْلم 

Науковий scientific علمي 

Науково-дослідний scientific-research البحث العلمي 

Науково-освітній scientific-educational العلمي التربوي 
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Національний national المواطن 

Наш, -а, -е our نا 

На щастя fortunately لحسن الحظ 

Не not  َلَيس 

Небо sky السماء 

Недавно not far ago   لَيَس مضى جدا 

Неділя Sunday األحد 

Недоконаний (вид 

дієслова) 

Imperfect (Aspect of the 

Verb) 

 (الناقصة )سمة الفعلِ 

Недорого at a low price في a سعر منخفض 

Нежить cold; coryza; catarrh البرودة؛ الزكاّم؛ الزكام 

Незалежність independence اإلستقالل 

Немає а / ні ..., а / ні ... 

(чого?) 

  

Немає проблем no problem  َال مشكلة 

Не може бути that′s impossible, it can′t 

be 

ي ْمِكن  أَْن؟مستحيل، هو  s ذلك؟  t 

 يَك ون  

Неповторний unique فريد 

Неподалік not far, near لَيَس بعيدَ، ق ْرب 

Неправда false خاطئ 

Неправильно wrong خاطئ 

Не просто ..., а дуже ... not just …, but very …  لكن جدا  …,  ليس فقط  … 

Не проти not against  ّلَيَس ضد 

Нереально not real  َلَيَس حقيقي 

Не тільки ..., але й ... not only … but  لكن…  لَيَس فقط  

Нецікавий boring التَْجويف 

Ні no ال 

Ніде nowhere ليس في أي مكان 

Ніж then  ّثم 

Ніколи never   أَبَدا 

Ні про кого about nobody  ِحول ال أحد 

Ні про що about nothing  ِحول ال شيء 

Нічого не + дієслово nothing not  َال شيء لَيس 

Новий new جديد 

Новина the news األخبار 

Нормально normally عادة 

Ноутбук notebook, lap-top  دفتر المالحظات، حاسوب نقال 

Нудний (= нецікавий) boring التَْجويف 

Нудно it′s boring  تَْجويف 

O 

Обідати to have dinner للتَعّشي 

Обіцяти to promise للَوْعد 
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Обов’язково for sure بالتأكيد 

Один one واحد 

Озеро lake البحيرة 

(що) означає that means  ِتلك الوسائل 

Око/очі eye العين 

О котрій годині at what time? ؟  في ماذا ي وقّت 

Олівець pencil قلم الرصاص 

Онук grandson الحفيد 

Онучка granddaughter الحفيدة 

Оповідання a story قّصة 

Освіта education التعليم 

Освітній educational تربوي 

Освячувати to sanctify; to consecrate للتَقديس؛ للتَكريس 

Острів an island جزيرة 

Останній the last األخيرون 

Ось here it is هنا هو 

Отримати to get  َأَْن ي صبح 

Офіс office المكتب 

Офіцер officer الضابط 

П 

Пальто coat المعطف 

Пам’ятка monument, memorial الن صب، حفل تأبيني 

Пам’ятник monument الن صب 

Пара pair; couple الزوج؛ الزوج 

Парасолька umbrella الشمسية 

Парфуми parfumes عطر 

Пасивний passive سلبي 

Пасха Easter عيد الفصح 

Пацієнт/ка patient المريض 

Педагогіка pedagogigs, pedagogy  ِعْلم أصول تعليم ، 

Педіатричний paediatristic = children′s أطفال  

Пенсіонер pensioner المتقاعد 

Передача programme البرنامج 

Перекладати to translate  ََمةللتَْرج  

Перекладач /ка translator, interpreter  المترجم، مترجم 

Перемога victory النصر 

Перець pepper الفلفل 

Печиво pastry; biscuit المعجنات؛ البسكويت 

Писати to write للِكتابَة 

Питання question السؤال 

Питати to ask للس ؤال 

Пити to drink للش ْرب 
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Піаніно piano البيانو 

Підручник manual, text-book الدليل، كتاب دراسي 

Південний southern جنوبي 

Південь south الجنوب 

Півострів penisula  

Північ north الشمال 

Підготовчий preparatory تحضيري 

Пізно late   متأخرا 

Після after بعد 

Пісний lenten صومي 

Пісня song غنيةاأل  

Піст Fast(ing); Lent صوم  

Піца pizza البيتزا 

Пішки on foot مشيا  على األقدام 

Плащ raincoat المعطف المطري 

Плеєр player الالعب 

Племінник nephew إبن األخ 

Площа area; space; square المنطقة؛ الفضاء؛ المربع 

Пляж beach الشاطئ 

Побувати to visit  َاَْرةللزي  

Повертатися to turn; to come back وع ج   لإلدَاَرة؛ للر 

Поверх story القّصة 

Повинен (повинна, 

повинні) 

must  ْيَِجب  أَن 

Повітря air الهواء 

Поганий bad سيئ 

Погано badly بشكل سيئ 

Погода weather الطقس 

Погодитися to agree َوافَقَة  للم 

Подавати to give لإلْعطاء 

Подарунок gift الهدية 

Подобатися to like  ّب  للح 

Подруга girl-friend صديقة 

Позаду backward   خلفيا 

Поема poem القصيدة 

Поет poet الشاعر 

Показувати to show للتَشويف 

Політика politics السياسة 

Політик political figure الشخصية السياسية 

Помилка mistake الخطأ 

Помилятися to make a mistake إلرتِكاب a خطأ 

Понад over; mote than  ْإنتهى؛ ذرة ِمن 
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Понеділок Monday  اإلثنين 

Порівнювати to compare قَاَرنَة  للم 

Порт port الميناء 

Поруч beside بجانب 

Посередині in the middle of  ِفي منتصف 

Потім later   الحقا 

Потрібно (= треба) is in need  ِفي الحاجة 

Потужний mighty, powerful القوي الهائل 

Походження origin األصل 

Починати to begin, to start لبَْدء، للبَْدء 

Почуватися to be / to feel ِلكي يَك وَن / للش ع ور 

Пошта post-office مكتب البريد 

Пояснювати to explain للتَوضيح 

Правильно right; correct الحّق؛ صحيح 

Праворуч to the right إلى اليمين 

Практика practice الممارسة 

Працювати to work للعََمل 

Предмет discipline=subject إنضباط = موضوع 

Президент president الرئيس 

Привіт hello, hi   مرحبا ، مرحبا 

Приємний pleasant لطيف 

Приємно it’s pleasantly هو بسرور 

Приватний private  ّخاص 

Приїхати to come (by transport)  ِ(لَمجيء )بالنقل 

Приймати (ліки) to take (medicine) (ألَْخذ )دواء 

Прийти to come (on foot) (لَمجيء )مشيا  على األقدام 

Прикраса decoration نةالزي  

Принести to bring للَجْلب 

Приходь/те в гості come to visit us تعال لزيارتنا 

Приятель pal الزميل 

Про (кого) about (whom) (حول )الذي 

Проблема problem المشكلة 

Проблемний problem المشكلة 

Проводжати to see off للتَوديع 

Продовжувати to continue  ْتِْمرارلإِلس  

Про кого ви говорили? whom were you speaking 

about? 

 َمْن ك ْنَت تَتكلّم  حول؟

Промисловий industrial صناعي 

Промисловість industry الصناعة 

Пропонувати to propose لإلقتِراح 

Пропускати to skip; to miss للَطْفر؛ للتَغَيُّب عن 

Просити to ask الللس ؤ  
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Проти against; opposite ضدّ؛ النظير 

Професія profession المهنة 

Професор professor األستاذ 

Процес process العملية 

Прошу (= будь ласка) you’re welcome   مرحبا بكم 

Про що ви говорили? what were you speaking 

about? 

 ماذا ك ْنَت تَتكلّم  حول؟

Прямо straight, directly  مباشرة، مباشرة 

Психолог psychologist العالم النفساني 

Психологія psychology ِعْلم النْفس 

П’ятий the fifth الخ مس 

П’ятниця Friday الجمعة 

П’ять five خمسة 

Р 

Радити to give a piece of advice  َإلْعطاء نصيحة 

Радитися to consult لإلْستِشارة 

Радіо radio الراديو 

Радісний happy سعيد 

Раз (one) time هواحد  مرة  

Разом together سوية 

Район region المنطقة 

Ракетка racket المضرب 

Раніше earlier في وقت سابق 

Раптом suddenly فجأة 

Редакція editorial office المكتب التحريري 

Результат result النتيجة 

Релігійний religious ديني 

Ресторан restaurant المطعم 

Рибалити to fish للَصْيد 

Рівень level المستوى 

Рідко rarely   نادرا 

Рідний native المواطن 

Різдво Christmas عيد الميالد 

Різдвяний Christmas عيد الميالد 

Різний different مختلف 

Різноманітний different مختلف 

Рік year الَسنَة 

Річ thing الشيء 

Річка river النهر 

Робити to work, to do; to make ؛ للَجْعل  لعََمل، ليَعَمل 

Робота work العمل 

Родина family العائلة 
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Родич relative القريب 

Розвиток development التطوير 

Розв’язувати to solve  ّللَحل 

Розмальований painted َمْصب وغ 

Розмовляти to speak للَكالم 

Розписувати to paint للِصباَغة 

Розповідати to tell; to say لإلْخبار؛ للقَول 

Розташований situated واقع 

Розташування to situate للَوْقع 

Розумний clever ذكي 

Роман novel الرواية 

Російський russian يالروس  

Ручка pen القلم 

Рушник towel المنشفة 

C 

Салат salad السلطة 

Саме (тут) just (here) (فقط )هنا 

Самий the most األكثر 

Санаторій sanatorium المصّحة 

Санчата sleigh الزالجة 

Сваритися to quarrel, to curse; to 

abuse 

ب، للَْعنَة؛ لإلنتِهاك  لتََضار 

Свіжий fresh جديد 

Світ world العالم 

Світлий light الضوء 

Святвечір Eve / Holy Evening حواء / مساء مقدّس 

Святкувати to celebrate لإلحتِفال 

Святковий, holiday, festive العطلة، بهيجة 

Свято festival, holiday المهرجان، عطلة 

Село village القرية 

Середа Wednesday ألربعاءا  

Середньовічний medieval من القرون الوسطى 

Сестра sister األخت 

Сильний strong قوي 

Символ symbol الرمز 

Симпатичний nice,pretty  الجميل اللطيف 

Син son اإلبن 

Синій blue األزرق 

Сир cheese الجبن 

Сирієць Syrian السوري 

Сирійський Syrian السوري 

Сирія Syria سوريا 
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Сік juice العصير 

Сіль salt الملح 

Сім seven سبعة 

Сім’я family العائلة 

Сквер square المربع 

Скільки how many / how much  ْكم من / َكم 

Скільки часу? how long? َكْم؟ 

Склад composition, structure التركيب، تركيب 

Склянка glass الزجاج 

Скоро soon   قريبا 

Словник dictionary القاموس 

Слово word الكلمة 

Слов’янський slavic سالفي 

Слухати to listen to لإلستِماع إلى 

Сльоза tear الدمعة 

Смачний tasty لذيذ 

Сніданок breakfast الفطور 

Снідати to have breakfast ل الفطور  للتَنَاو 

Собака dog الكلب 

Солодкий sweet الحلوى 

Спати to sleep للنَْوم 

Сперечатися to ague إلى حمى المالريا 

Спеціальний special  ّخاص 

Співати to sing للِغنَاء 

Спорт sport الرياضة 

Спортивний sporting, athletic الرياضي الرياضي 

Спочатку at first في باديء األمر 

Справа (-и) business العمل 

Справжній real حقيقي 

Спортсмен/ка sportsman الرياضي 

Стадіон stadium الملعب 

Станція station المحطة 

Старий old قديم 

Старший elder الشيخ 

Стати (ким) to become  َأَْن ي صبح 

Стаття article المقالة 

Стіл table المنضدة 

Стілець chair الكرسي 

Столиця capital الرأسمال 

Століття century القرن 

Стоматолог dentist طبيب األسنان 

Стоматологічний stomatological علم االسنان 
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Стомитися to be tired  َلكي ي تعَب 

Стояти to stand للَوْقف 

Страва meal وجبة الطعام 

Студент/-ка student الطالب 

Студентський student لطالبا  

Субота Saturday الّسبت 

Суворий severe, stern رة  حادّ، مؤخَّ

Сумка bag الحقيبة 

Сусід neighbour الجار 

Сусідній neighbour الجار 

Сучасний modern حديث 

Сучасність nowadays في الوقت الحاضر 

Схід east الشرق 

Сьогодні today اليوم 

Сьомий the seventh ابعالس  

Сюди here هنا 

Т 

Так yes نعم 

Там there هناك 

Та що ти! Really! Indeed! حقا ؟ في الحقيقة؟ 

Твій, твоя, твоє your  َلك 

Театр theatre المسرح 

Теж also   أيضا 

Текст text  ّالنَص 

Телевізор TV-set جهاز التلفزيون 

Телефонувати to phone َخابََرة  للم 

Телефон telephone الهاتف 

Темний dark الظالم 

Температура temperature درجة الحرارة 

Теніс tennis التنس 

Тепер now اآلن 

Тепло warm دافئ 

Техніка technique التقنية 

Технічний technical تقني 

Ти you أنت 

Тиждень week اإلسبوع 

Тихий calm, quiet الهدوء، هدوء 

Тільки only فقط 

Товариш pal الزميل 

Того року last year الَسنَة الماضية 

Тоді then  ّثم 

Томатний tomato الطماطة 
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Тому that’s why ِلهذا 

Тому що because ألن 

Торгівля trade التجارة 

Точно for sure بالتأكيد 

Традиційний traditional تقليدي 

Традиція tradition يدالتقل  

Трамвай tram الترام 

Треба (= потрібно) is in need  ِفي الحاجة 

Тренер coach, trainer الحافلة، مدّرب 

Тренування training التدريب 

Третій the third الثلث 

Три three ثالثة 

Тривати to continue, to last, to go 

on, to be in progress 

وَم، إِلْستِْمرار، إِلْستِْمرار، أَْن يَد  

 ِلكي يَك وَن مستمرّ 

Трішки little   قليال 

Тролейбус trolley-bus  ِحافلة عربة 

Трохи (a) little; (a) few  قليال ؛.  بِْضعَة 

Туди there هناك 

Турист tourist السائح 

Туристичний tourist’s السائح 

Тут here هنا 

У 

У (=в) in / on / at في في / على /  

У вас є?) have you got a …?  ََهْل أنت لَك a …؟ 

Удома at home في البيت 

Український Ukrainian مصر ام الدنيا 

Улюблений favourite مفّضل 

У мене є трохи вільного 

часу 

i have (got) some free 

time 

i ِعْندَه  )أصبَح( بَْعض وقِت الفراغ 

У мене немає I haven’t (got) any  ّأي )  أنا لَْيَس ِلي )أصبحت 

Університет university الجامعة 

Університетський university الجامعة 

Унікальний unique فريد 

Урожай harvest الحصاد 

Урок lesson الدرس 

Учениця she - pupil  تلميذ -هي  

Учень he - pupil  تلميذ -هو  

Учитель/-ка teacher المعلّم 

Ф 

Фабрика factory المصنع 

Факт fact الحقيقة 

Факультет department, faculty القسم، كليّة 
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Фармацевтичний pharmaceutical صيدلي 

Фашизм fascism الفاشية 

Фашистський fascist الفاشي 

Фізика Physics الفيزياء 

Філософія philosophy الفلسفة 

Фільм film الفلم 

Фірма firm, company الشركة، شركة 

Фото photo, picture الصورة، صورة 

Фотоальбом photo-album ألبوم الصور 

Фотоапарат camera آلة التصوير 

Фотографія picture الصورة 

Французький French الفرنسيون 

Футбол football كرة القدم 

Футбольний football كرة القدم 

Х 

Характер character الشخص 

Хвилина minute الدقيقة 

Хворий patient; the sick; sick 

man; invalid 

المريض؛ المرضى؛ الرجل 

 المريض؛ العاجز

Хворіти to be ill / sick ِلكي يَك وَن مريَض / مريض 

Хімія Chemistry الكيمياء 

Хірург surgeon الجّراح 

Хліб bread الخبز 

Хлопець boy, fellow, lad, chap الولد، زميل، فتى، شاب 

Ходити to go (on foot; here & 

there) 

لِذهاب )مشيا  على األقدام؛ هنا 

 (وهناك

Ходімо!  let’s go!   دعنا نَْذهب! 

Холодно it’s cold   هو بارد 

Хто who  َْمن 

Художник painter الرّسام 

Ц 

Цвісти to flower, to bloom, to 

blossom 

 إلْزهار، إلْزهار، للتَفَتُّح

Цей, ця, це this هذا 

Це it’s / this is هذا 

Це моя справа it’s my business هو عمل ي 

Центр centre المركز 

Центральний central مركزي 

Церква church الكنيسة 

Цікавий interesting اإِلْهتِمام 

Цікавитися to be interested in لكي ي هتَمَّ به 

Цікаво (it’s) interesting (إِْهتِمام )هو 
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Цілющий medicinal; healthy طبي؛ صّحي 

Цукерка sweet الحلوى 

Цукор sugar الس ّكر 

Цього року this year  ِهذه الَسنَة 

Ч 

Чай tea الشاي 

Час time الوقت 

Чекати to wait for لإلنتِظار 

Чемний polite مؤدّب 

Червоний red أحمر 

Чесний honest صادق 

Четвер Thursday الخميس 

Четвертий fourth بع  الر 

Чи does (it)? Is (it)? َهْل )هو(؟ َهْل )هو(؟ 

Чий, чия, чиє, чиї whose? الذي؟ 

Число number العدد 

Чоловік 1) man; 2) husband 1)  زوج2رجل؛ )  

Чому why  ِماذال  

Чорний black األسود 

Чотири four أربعة 

Чудовий wonderful رائع 

Чути to hear للَسْمع 

Ш 

Шафа cupboard; bookcase; 

wardrobe 

 الدوالب؛ المكتبة؛ الخزانة

Швидко fast, quickly الصوم، بسرعة 

Шеф chief الرئيس 

Шість six ستّة 

Шкільний school المدرسة 

Школа school المدرسة 

Школяр/ка schoolboy, schoolgirl تلميذ المدرسة، تلميذة مدرسة 

Шлях way, road; method الطريق، طريق؛ الطريقة 

Шоколадний chocolate الشوكوالته 

Шостий the sixth الس دس 

Шукати to look for للبَْحث عن 

Щ 

Щасливий happy سعيد 

Ще ні not yet ليس بعد 

Щоб in order to لكي 

Що what ما 

Що сталося?  what’s happened? ماذا يَْحدَث؟ 

Ю 
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Юрист lawyer المحامي 

Я 

Я i انا 

Яйце egg البيض 

Як like مثل 

Як вас звуть? what’s your name? ما اسمَك؟ 

Як ви думаєте?  what do you think? ماذا تعتقد؟ 

Як довго?  how long?  َْم؟ك  

Який what ما 

Як і ... as ك 

Якщо можливо if it’s possible   إذا هو محتمل 

Як справи?  how are you? كيف أنت؟ 

Як називається ...?  what is it called? ما هو دَعا؟ 

Японський Japanese الياباني 

Яхта yacht اليخت 

 

  

Інструкції    Instructions 

Познайомтесь get acquainted  ْتعّرف 

Дайте відповідь answer الجواب 

Про/аналізуйте analyse  ْحلّل 

Запам’ятайте remember  ْتذّكر 

Складіть речення make a sentence صنع a جملة 

Про/читайте read  ْإقرأ 

Пишіть write  ْإكتب 

Поставте питання ask a question  ْإسأل a سؤال 

Розкажіть / скажіть, tell  ْأخبر 

Заперечте deny  ْأنكر 

З’єднайте join الموّصل 

Поговоримо let’s speak   دعنا نَتكلّم 

Подивіться на малюнки look at the pictures  ِإنظْر إلى الصور 

Перепитайте ask again   إسأْل ثانية 

Як ви вважаєте / 

думаєте? 

what’s your opinion? ما رأيَك؟ 

Закінчіть complete كامل 

Доберіть select منتقى 

Порівняйте compare المقارنة 

Вставте insert لحق  الم 

Здогадайтесь guess التخمين 

Поясніть explain  ْوّضح 

Виберіть choose  ْإختر 

Пофантазуйте fancy الهوى 
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Перевірте check up  ْإفحص 

Вживайте use تعمالاإلس  

Знайдіть пару find the pair  َِجْد الزوج 

 


