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FORMULES DE POLITESSE
Формюль де политесc

Ввічливі формули
Vitchlivi formuli

Bonjour !
○ Бонжур !

Гарного дня !
○ Garnogo dnia !

● Je m’appelle…
○ жьо мапель….

● Мене звати…
○ Méne zvati…

Comment tu t’appelles ? 
○ Коман тю тапель ?

● Як тебе звати ?
○ Yak tébé zvaté ?

● Comment ça va ?
○ Коман са ва ?

● Як справи ?
○ Yak spravé ?

● Je vais bien
○ Жьо вє бієн

● Зі мною все гаразд
Zi mniou vse garazd

Je ne vais pas bien
● Жьо ньо вє па бієн

Мені недобре
○ Méni nedobre

● S’il vous plaît
○ Сіль ву плє

● будь ласка
○ Boud’ laska

● Merci
○ Мерсі

● Дякую
○ Diakouyou

● Au revoir !
○ О ревуар !

До побачення !
○ Do pobatchenia !

● Bon appétit !
○ Бон апеті !

● Смачного !
○ Smatchnogo !

● Bonne soirée !
○ Бонн суарв !

Гарного вечора !
Garnogo vetchora!

● Bonne nuit !
○ Бонн нюі !

Надобраніч !
○ Nadobranitch !

https://icons8.com/icon/25005/pray


PRONOMS et articles
Промон е артікль

Займенники & артиклі
Zaïmèniki i articli 

Je + mon (♂),ma (♀)
○ Жьо + мон,ма

Я + мій
● Ya + mi

● Tu + ton(♂), ta (♀)
○ Тю + тон, та

● Ти + твій
○ Té + tvïi

● Il + son(♂), sa (♀)
○ Iль + сон, са

● Він + його
○ Vine + yogo

● Elle + son(♂),sa (♀)
○ Ель+ сон, са

● Bона + її
○ Vona + yiyi

● Nous + notre
○ Hу + нотр

● Mи + наш/наші/
наша

Mwé + nach/nachi/nacha

● Vous + votre
○ Ву + вотр

Bи + ваш
○ Vi + Vache

● Ils/elles + leur(s)
○ іль /ель + льорьх

Bони + їхній
○ Voni + irni

Chaque, chacun, 
chacune

Шак, шака, шакюнь

Кожний, кожен, 
кожна

Kogeni, kogène, kogena

Article défini
Арmікль дефіні

Визначені
Viznatchénié

Article indéfini
Арmікль андефіні

Невизначений
Naviznatchénié

Articles au pluriel
Арmікль о
плюрiель

Множина
Mnojina

Idée de quantité
Іде дй кантітє

Кількісна ідея
Kilkisna idea



COMMUNICATION QUOTIDIENNE
Комунiкасїон котiдiен

Щоденне спілкування
Chodèné spilkouvania

● Comprendre
○ Компрандр

● Зрозуміти
○ Zrozoumiti

● Je ne comprends pas
○ Жьо ньо компран па

● я не розумію
○ Ya ne rozoumiou

Je suis désolé.e
(♂.♀)

○ Жьо сюі дезол,е

● Мені шкода
○ Meni chkoda

● Je suis d’accord
○ Жьо суи дакор

Я згоден/згодна

○Ya zgoden/zgodna

●Je ne suis pas 
d’accord

○Жьо ньо суи па дакор

● Я не згоден/згодна
○ Ya ne zgoden/zgodna

Je ne sais pas
○ Жьо ньо се па

● Я не знаю
○ Ya ne znayou

Oui
○ Уі

● Так
○ Tak

Non, … ne… pas…
○ Но,… ньо... па...

Hі
○ Ni

Plus grand.e(♂.♀)
Плю гран, ґрандьо

● Більший
○ Bilché

Plus petit.e (♂ .♀)
● Плю пьоті, пьотітьо

● Mенший
○ Menshé

● L’animal (♂)
○ Л’aнімаль

● Тварина
○ Tvarina

L’ami.e (♂.♀)
○ Л’aмi

● Друг
○ Drour

https://icons8.com/icon/1609/collaboration


COMMUNICATION QUOTIDIENNE
Комунiкасїон котiдiен

Щоденне спілкування
Chodèné spilkouvania

L’homme (marié = 
époux)

○ Лoм (марє =
епу)

(Одружений) 
чоловік

(Odroujenï) tsolovik

La maman
○ Ла мамo

Mама
○ Mama

Le papa
○ Льо папа

Tато
○ Tato

La femme (mariée = 
épouse)

Ла Фам (марє =
епуз)

(Одружена) жінка
(Odroujena) jinka

● Le garçon, fils
○ Льо Гарсон, Фис

● Хлопець, Син
○ Khlopets, cine

● La fille
○ Ла фій

● Дівчина, Дочка
○ Divtchena, dotchka

● La famille
○ Ла фамій

Cім‘я   
○ Simia

● Le bébé
○ Льо Бебе

● Hемовля
○ Nemovlia

Сестра
○ Sestra

La sœur
○ Ла Cьор

Les enfant(s)
○ Лез Анфан

Діти
○ Diti

Брат
○ Brat

Le frère
○ Льо фрерь

● Les grands-parents
○ Ле Грoн-парoн

● Бабуся і дід
○ Baboucha i didʹ

https://icons8.com/icon/1609/collaboration


COMMUNICATION QUOTIDIENNE
Комунiкасїон котiдiен

Щоденне спілкування
Chodèné spilkouvania

● La maison
○ Ла мезон

● Будинок
○ Boudinok

● La  chambre
○ Ла шамбр

● Кiмната
○ Kimnata

● La banque
○ Ла Банк

● Банк
○ Bank

● La salle de bain
○ Ла cаль дьо бaн

● Ванна кімната
○ Vanna kimnata

Le travail
○ Льо травай

Pобота
○ Robota

L’École (♀)
○ Л’ eколь

Школа
○ Chkola

Пляж, гора
○ Pliach, rora

La plage, 
la montagne

Ла Плаж, Ла монтанй

Парк, ліс
Parc, lisse

La pharmacie
○ Ла Фармасі

Аптека
○ Apteka

● L’hôpital (♂)
○ Л’ oпіталь

Лікарня
○ Likarnia

Le parc, la forêt
● Льо парк, Ла Форе

La salle à manger
○ Ла сал а манжє

La cuisine
○ Ла кюзін

Кухня
Cournia

Їдальня
Yédalnia

https://icons8.com/icon/1609/collaboration


DIRECTION et ORIENTATION
Дірексїон е Оріaнтасїон

напрямок і орієнтація
Napriamok i orientatsié

Je viens de Kiev
Жьо виен д Киев

Я з Києва
Yaz Kieva

Je vais à Bruxelles
Жьо ве а Брюсселє

Я їду до Брюсселя
Ya yidou do Brousselé

Nord, Est, Sud, Ouest
Нор, Ест, Сюд, У'ест

Північ, Схід, 
Південь, Захід

Pivnitch, Srid,
Pivdène, Zarid

à gauche ≠ à droite 
А ґуш ≠ А друат

Ліворуч ≠Праворуч
Livoroutch ≠ Pravouroutch

Devant ≠ derrière
Дьовaн ≠ Дерєр

Перед ≠ за
Péraid ≠ Za

Loin (kilomètres) ≠ 
Près, proche

Луaн (Кілометр) ≠ 
Пре, Прош

Далеко (кілометр ) 
≠ біля
Daléko (kilométeur) ≠ Bila

L’arrêt de bus, de 
tram (♂)

Л’ aре д бюс, д трам

Автобусна,
трамвайна зупинка

Avtobousna, 
tramvaïna zoupineka

L’église (♀)
Л’eґліз

Церква
Cerkva

La mairie (FR), la maison 
communale (BE)

Ла мері, ла мезон
комунал

La gare (le train, 
le quai)

Ла Ґар (льо трaн, 
льо ке)

Станція (поїзд, 
платформ)
Stanssia (poïzd, plateforme)

L’aéroport (♂) (l’avion♂, 
la porte d'embarquement) 

Л’aеропор (л’авьйон, 
ла пoрт даннбаркоман)

Аеропорт (літак , 
посадкові ворота)

Aéroporte (litak, 

possadkovi vorota)

Le port (le bateau, le 
ponton)

Льо пор (льо бато, 
льо Понтон)

Порт (човен, 
Понтонний)
Porte (tchovène, ponetoni)

Ратуша
Ratoucha

K B

≠ ≠



ENVIES ET BESOINS
Анвi е безуен

бажання та потреби
Bajania ta potrebi

Aller aux toilettes
○ Але о туалет

Сходіть в туалет
○ Sroditʹ v toualet

Se brosser les dents
○ Со бросe лe дан

Чистити зуби
○ Tchistiti zoubé

Besoin d’aide
○ Безуэн д'эд

Потрібна допомога
○Potribna dopomoré

● Avoir faim
○ Авуар фа

● Бути голодним
○ Bouti rolodnèm

● Avoir soif
○ Авуар суаф

● Вiдчувати спрагу
○ Vaïdtchouvati sprarou

● Être fatigué.e (♂.♀)
○ Етр фатіґe

● Бути втомленим
○ Bouti vtomlenèm

● Se doucher
○ Со душe

● Прийняти душ
○ Priniati douch

● Téléphoner
○ Телєфонe

● Телефонувати
○ Telefonouvaté

● Les transports
○ Ле tранспор

● Транспорт
○ Transport

La nature
○ Ла натюр

● Природа
○ Priroda

Internet, écrire un 
message

○ Інтернет, єкрір а 
месаж, 

Інтернет, написати
повідомлення

○Internet, napisati 
povidomlenia

La machine à laver
Ла машін а лаве

Пральна машина
Pralʹna machina



ENVIES ET BESOINS
Анвi е безуен

бажання та потреби
Bajania ta potrebi

Besoin d’un câlin
Бьозуан да калa

● Потрібні обійми
○ Potribni obimé

Cuisiner
○ Кюізіни

Готувати
Rotouvati

Regarder la télé
Pоґарде ла теле

Дивитися
телевізор

Divitsia televisor

● Ecouter de la 
musique

Екутe дьо лa мюзік

Слухати музику
○Slouratou mouzikou

Lire un livre
○ Лір oн лівр

Читати kнигу
○ Tchitati knirou

Jouer aux jeux 
vidéo

○ Жуe о жьо відео

Грати у відео-ігри
○Grati ou video-ivré 

Les jouets
○ Лє Жуи

Іграшки
○ Irashké

Le vélo
○ Льо вело

Bелосипед
○ Velossipèd

Dessiner
○ Десіне

Малювати
○ Malouvaté

Le cartable
○ Льо kартабль

Шкільна сумка
Chkilna soumka

Le classeur
● Льо kласьор

Папкa
Papka

Se balader, 
se promener
Со балядe,со прoмьонє

Гуляти
○ Rouliaté



LES ÉMOTIONS 
Лез емосїон

Емоціз
Emotsié

J’aime
○ жем

Я люблю
○ Ya lioubliou

J’aime bien
Жем бян

Мені подобається
Méni podobayetsia

Je n’aime pas
○ жьо нем па

Я не люблю
Ya nié lioubliou

Amoureux♂, 
amoureuse♀

○ Амурьо́ (з’)

Закоханий
○ Zakorani

Божевільний
○ Bojevielni

Joyeux♂, joyeuse♀, 
heureux♂,heureuse
♀

Жуа’є (з’), ьорьо (з’)

Радісний, 
Щасливий

Radisniye, chaslivi

Gentil♂, gentille♀, 
bon ♂, bonne♀

Жанти, жантіє
бон, боньо

Mилий, добрий
○ Mili, dobri

Méchant.e (♂.♀)
○ Мешан (тьо♀)

Грубий, поганий
○ Rhoubi, porani

Amusé.e (♂.♀)
○ Амюзe

Мені весело
○ Meni vesselo

Effrayé.e (♂.♀)
○ Эфрейе

Наляканий
○ Naliakani

Inquiet♂, inquiète
♀

Инкье, інкєть

Я боюся, 
Я хвилююся

Ya boyoussia, 
ya roulouïsha

J’ai peur, je suis 
angoissé.e(♂.♀)

Же пьор, же суі
анґуасе

Стривожений
Strivocheni

Fou ♂, folle ♀
○ Фу (♂), фол (♀)



LES ÉMOTIONS 
Лез емосїон

Емоціз
Emotsié

Nostalgique
○ Ностальжік

Ностальгічний
○ Nostalgichni

Perdu.e (♂.♀), 
confus.e (♂.♀)

○ Пердю, 
конфу(з’)

Pозгублений
○ Rozroubleni

Fatigué.e (♂.♀)
○ Фатиге

Втомлений
○ Vtomleni

Tranquille
○ Транкіль

Спокійний
○ Spokini 

● Gêné.e (♂.♀),
Mal à l’aise

○ Жэне/ маль а лез

Mенi незручно/
Мене ігнорують

○ Méni nezroutchna, 
mene ignorouyout

Triste
○ Трист

Сумний
○ Soumni

● Pessimiste
○ Пессіміст

Песимістичний
○ Pessimistitchni

● Optimiste
○ Оптіміст

● Oптимістичний
○ Optimistitchni

Surpris.e (♂.♀)
○ Сюрпри

Здивований
○ Zdivovani

En colère, 
fâché.e (♂.♀)

○ Ан колер, фаше

Сердитий
○ Serditii

Fier♂, fière♀
○ Фьер

Гордий
○ Rordi

Découragé.e (♂.♀)
○ Дэкуражэ

Збентежений
○ Zbentejani



ALIMENTATION 
Алiмантасїон

Їжа та напої
Yija ta napoyi

● La boucherie
● Ла Бушері

М‘ясний магазин
Myasni magazine

La poissonnerie
Ла пуасонєрі

Le primeur
Льо прімєр

Накрий на стіл,
прибрaти зі столу

Nakri na stil, 
pribrati zi stolou

Mettre, débarrasser
la table

Мєтр, дебарасе
ла табль

Овочевий магазин
Ovotchevi magazine

Le verre, la 
bouteille

● Льо вер, ла бутеєй

Рибний магазин
Ribni magazine

L'assiette ♀
Л’асіет

Склянка, пляшка
Sklianka, pliachka

La tasse, le bol
Ла тас, льо боль

Тарілка
Tarilka

La fourchette
Ла фуршєт

Чашка, миска
Tchashka, miska

La (petite) cuillère
Ла (пйтіт) кюїєр

Виделка
Videlka

Le couteau
Льо куто

Столова ложка, 
чайна ложечка

Stolova lojka, tchaïna lojetshka
Ніж

Nige

● La boulangerie
○ Ла Буланжері

Хлібопекарня
○ Rhlibopekarnia

● Le supermarché
○ Льо cюпермарше

Супермаркет
○ Soupermarket



ALIMENTATION 
Алiмантасїон

Їжа та напої
Yija ta napoyi

● Le poisson
○ Льо пуасaн

● Pиба
○ Riba

La viande (le poulet, le 
porc, le boeuf, le 
mouton)

○Ла вьянд (льо пуле, льо
пор, льо бьоф, льо мутон)

М'ясо (курка, Свинини, 
яловичина, вівця)

○Miasso (kourka, svinini, 
yalovitchina, vivtsia)

● La charcuterie
○ Ла шаркютьори

1. Kовбаснi вироби
Kobassnyé virobe

● Le pain
Льо пaн

● Хліб
○ Rlib

● Le bonbon
○ Льо бонбон

● Цукеркa
○ Tsoukerka

● Le biscuit
○ Льо бискюи

● Печиво
○ Peïtchévo

● L’oeuf, les oeufs
○ Льоф, ле зьо

Яйце – яйця
○ Yaïtse, yaïtsia

Le beurre
● Льо Бьор

● Масло
○ Maslo

● La farine
○ Ла Фарін

● Борошно
○ Boroshno

Chaud
○ Шо

Гарячий
○ Rariatchi

Froid
○ Фруа

Xолодний
○ Rolodni

Le sucre 
○ Льо cюкр

Цукор
Soukor



ALIMENTATION 
Алiмантасїон

Їжа та напої
Yija ta napoyi

● L’eau ♀
○ Лo

● Вода
○ Voda

● Le thé
○ Льо те 

● Чай
○ Tchéï

Le lait
○ Льо ле

● Молоко
○ Moloko

● Le café
○ Льо kафе

● Kава
○ Kava

● Le chocolat
○ Льо шоколя

Какао
○ Cacao

● Le jus de fruits
Льо жю дё фрюи

● Сік
○ Sik

● La soupe
○ Ла cуп

● Суп
○ Soup

● L’apéritif♂
Л’aперитиф

● Аперитив
○ Aperitiv

● La bière
○ Ла Бієр

● Пиво
○ Pivo

Le soda
○ Льо cода

Прохолодні напої 
○ Prorolodni napoï

● L’alcool ♂
○ Л’aльколь

● Алкоголь
○ Alkohol

Олія, оцет, сіль,
перець

Oliya, otsète, cil, pérèts, 

L’huile ♀, le vinaigre, 
le sel, le poivre

люіль, льо вінеґр, 
льо сель, льо пуавр



ALIMENTATION 
Алiмантасїон

Їжа та напої
Yija ta napoyi

Avec du riz ou des 
pâtes ?

○ Авек ду рі у де
пать ?

з рисом або
макаронами ?

Z’rissom abo 
macaronami ?

La pomme de terre
○ Пом дё тер

Картопля
○ Kartoplia

La purée
Ла пюре

Пюре
○ Piourée

La salade
○ Ла cалaд

Салат
○ Salat

Le légume
Льо легюм

Овочі
○ Ovotché

Le fruit
○ Льо фрyи

Фрукти
○ Froukti 

Le fromage
Льо Фромаж

Cир
○ Sir

Le yaourt
○ Льо яурт

Йогурт
○ Yogourt

Le petit déjeuner
Льо Пёти Дeжьонe

Сніданок
○ Snidanok

Le déjeuner
○ Льо дэжьонe

Обід
○ Obid

Le goûter
○ Льо Гутe

Полуденок
○ Poloudénok

Le dîner
○ Льо динe

Вечеря
○ Vétchéré



Notions de durée et de temps   
Носїон д дуре е д тaн

Поняття часу і тривалості
Poniatia tchassou i trivalosti

Bonjour, 
Bonne journée !

○ Бонжур,
Бонн журни

● Гарного дня !
○ Garnogo dnia !

Hier, aujourd'hui, 
demain

● Ієр, Ожурдві, Доман

Учора, cьогодні, 
завтра

○Outchora, siorodnié, 
zavtra

Le passé, le présent, 
le futur

Льо пaсе, льо презан, 
льо фютюр

Минуле, теперішнє, 
майбутнє

● Minoulé, teperichne
maïboutnié

La minute, l’heure♀, 
le jour, la semaine

Ла мiнют, льор,
льо жур, ла сьомен

Хвилина, година, 
день, тиждень

Rvilina, rodina,
dène, tigedène

Le matin ≠ le soir
Льо маma ≠ льо суар

Ранок ≠ вечір
Ranok ≠ vetchière

Lundi, mardi
○ Ладi, мардi

Понеділок, 
Вівторок

● Ponedilok, Vivtorok

Le midi, 
l’après-midi♀

Льо мiдi, л’апремiдi

Середа, Четвер
Céréda, Tchetvère

Mercredi, jeudi
меркрєдi, жєдi

Полудень, 
Після полудень

Poloudène,
pisla poloudène

Vendredi, samedi
○ вандрєдi, самєдi

П’ятниця, cубота
Piartnitssa, soubota

Dimanche 
● Дiманш

Неділя
● Nedilia

Les jours fériés
● Лє жур фер’є

Вихідний день
● Virhidnii dène

Les vacances
● Ле ваканс

Відпустка, канікули
● Vidpoustka, canicouli
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Notions de durée et de temps   
Носїон д дуре е д тaн

Поняття часу і тривалості
Poniatia tchassou i trivalosti

Le mois, le trimestre, 
le semestre

Льо муа, Льо триместр, 
Льо семестр

Місяць, чверть, 
Семестр

Missiatss, tchvert, 
semesteur

Janvier, février
Жанвiє, февріє

Січень, лютий
Sitchèn, liouti

Mai, juin
ме, жуa

Травень, червень
Travèn, tchèrevèn

L’An ♂ = l’année ♀,
la décennie, le siècle

Л’aн, л’aне, 
ла Десенi, льо Сiєкль

Les saisons : 
le printemps, l’été
♂

Ле cезон: ле Прaнтон, л’eте

Рік, десятиліття, 
століття
Rik, déssiatélitsia, stolitsia

Les saisons :
l’automne♂, l’hiver♂

Ле cезон: л’отон, л’ Ивер

Сезон : весна, літо
● Saison : vesna, lito

Mars, avril
марс, aвріль

Березень, kвітень
Berezèn, Kvitèn,

Juillet, août
Жює, ут

Липень, cерпень
Lipèn, sèrepèn

Septembre, octobre
Cептoнбр, oктобр

Вересень, жовтень
Vèressèn, Zovtèn

Novembre
Hовoнбр

Листопад
Listopad

Décembre
Десoнбр

Грудень
Roudèn

Autres 
pictogrammes

Інші піктограми

Сезон : осінь, zima
Saison : ossine, zima
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Prévisions météo
Превйзїон метео

Прогноз погоди
Prognoz pogodi

Le beau ≠ mauvais 
temps

Льо Бо ≠ мове тан

Погода гарна ≠ 
це погано

Pogoda rarena ≠ 
Cé porano

Il a fait chaud à la 
plage
● Іль а фе шо а ла плаж

На пляжі було 
жарко

Na plaji boulo jarko

Il fera froid
○ Іль фєра фруа

буде холодно
Boudé rolodno

Le lever du soleil (jour)

Льо льове ду солей

(жур)

Схід сонця (день)
Sride sontsia (dène)

Le coucher du 
soleil (nuit)

Льо kуше ду
солей (нюи)

Захід сонця (Ніч)
Zarid sontsia (nitch)

Le soleil brillera
○ Льо солей бриєра

Буде сонячно
Boude sonitchno

Les nuages ♂
Ле нуажь

Хмара
Rmara

La pluie
Ла плюi

Дощ
Doche

L’orage ♂
Л’oражь

Буря
Bouria

Le vent (souffler en 
rafales)

Льо ван (суфле ан
Рафаль)

Вітер (з поривами)
Vitère (zé porivami)

La neige, les giboulées 
en montagne
Ла неж, Ле їбуле ан
монmаьнє

Сніг, у горах
Snir, ou rorar

L’indice UV
Лiндис у-в

УФ-індекс
Ou F yindex



COULEURS
Кульор 

Кольори
Kolori

Blanc ♂, blanche 
♀

● Блан(шь)

Білий
● Bili

Jaune, orangé.e
(♂.♀)

● Жонь, Оранже

Жовтий, оранжевий
● Jovti, orangévi

Rose, rouge
● Роз, Ружь

Рожевий, червоний
Rojevi, tchervoni

Bleu.e (♂.♀)
Бльо

Синій
Cini

Vert.e (♂.♀)
Вер(ть)

Зелений
Zéléni

Violet ♂, violette ♀
Вйоле, Вйолеть

Фіолетовий
Fiolétovi

Marron
Марон

Коричневий
Koritchevi

Gris.e (♂.♀)
Ґри(зь)

Сірий
Ciri

Noir.e (♂.♀)
Нуар

Чорний
Tchorni

Argenté.e (♂.♀)
Аржанте

Сріблястий
Sribliasseti

Doré.e (♂.♀)
Доре

Золотий
Zoloti

Transparent.e (♂.♀), neutre
Трoнспарoн(ть), Нєтр

Прозорий
Prozori



VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES 
Ветмo е аксесуар

Одяг та аксесуари
Odiag ta accessoiri

Le manteau
○ Льо манто

Пальто, куртка
○ Palto, courtka

Le bonnet
○ Льо боне

Шапка
○ Chapka

Les gants
○ Ле Ґан

Рукавички
○ Roukavitchki

Le slip
○ Льо cліп

Чоловіча білизна
Tsolovitsa bilizna

La culotte
○ Ла kюлот

Жіноча білизна 
○ Jinotsa bilizna

Les chaussettes
○ Ле шосет

Шкарпетки
○ Chkarpetki

Les pantoufles, 
les chaussons

Ле пантуфле, 
Ле шосaн

Tапочки
○ Tapotchki

Les chaussures
○ Ле шосюр

Взуття
○ Vzoutia

Le pantalon
Льо Панталон

Штани
○ Chtani

Le tee-shirt
Льо tі-шірт

Футболка
○ Foutbolka

Le sweat-shirt
Льо cвіт-шірт

Толстовкa
○ Tolstovka

Le soutien-gorge
○ Льо cутьян-ґорж

Бюстгальтер
○ Biusthalter



VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES 
Ветмo е аксесуар

Одяг та аксесуари
Odiag ta accessoiri

Le pull-over
○ Льо Пуловер

Светр
○ Sweteur

L’écharpe
○ Л’ eшарп

Шарф
○ Sharf

La robe
○ Ла pоб

Сукня
○ Souknia

La jupe
○ Ла жюп

Спідниця
○ Spidnitsia

Les collants
○ Ле kолaн

Колготки
○ Kolrotki

Les lunettes
○ Ле люнет

Окуляри
○ Okouliaré

Le pyjama
○ Льо піжама

Піжама
○ Pijama

La valise
○ Ла валіз

Валіза
○ Valiza

Les lunettes de 
soleil

○ Люнет до солей

Сонцезахисні     
окуляри

○ Sontssezarisni 
okouliar

La montre
○ Ла монтр

Годинник
○ Rodinik

Les bijoux
○ Ле бижу

Дорогоцінності
○ Dorogotsinostiʹ

Le sac
○ Льо caк

Cумка
○ Sumka



MATHS et mesures
матeматик е мьозур

Математика і вимірювання
Matématika i vimiriouvania

Hуль, десять, сто, 
тисяча

Noul, déssiat, sto, 
téyessiatcha

П'ятдесят, шістдесят, 
вісімдесят

Piatdessiat, chistdessiat, 
vissimdessiat

Un, onze, vingt et
un, trente et un
А, yнз, вaнт е а, tрoнт е a

Один, oдинадцять, 
двадцять один,
тридцять один

Odèné, odè natsiat, 
dvatsiat odèné, 

tritsiat odène

Deux, douze, vingt-
deux, trente-deux

Дьо, дуз, ван дy, 
Трoнт дy

Два, дванадцять, 
двадцять два, 
tридцять два

Dva, dva natsiat, 
dvatsiat dva, tritsiat dva

Trois, treize, vingt-
trois, trente-trois

Труа, Трез, ван труа, 
Трoнт труа

Три, tринадцять, 
д вадцять три, 
tридцять три

Tri, tri natsiat, 
dvatsiat tri, tritsiat tri

Quatre, quatorze, 
vingt-quatre

● Катр, Каторз, вaн катр

Чотири, 
чотирнадцять, 
двадцять чотири

Tchoterré, Tchoterre
natsiat, dvatsiat tchoterré

Cinq, quinze, vingt-
cinq

Сaньк, Кaнз, ван сaньк
●

П’ять, 
п’ятнадцять, 
двадцять п'ять

Piatch, piat natsiat, 
dvatsiat piate

Six, seize, vingt-six
Сіc, cез, ван сiс

Шість, 
шістнадцять, 
двадцять шість

● Chist, chist natsiat, 
dvatsiat chist

Sept, dix-sept, 
vingt-sept

Сет, Ди сет, 
ван сет

Сім, cімнадцять, 
двадцять сім

● Cièm, cièm natsiat, 
dvatsiat cièm

Zéro, dix, cent, mille
Зeро, дiс, сaн, мiл

Cinquante, soixante, 
quatre-vingt

Сaнкoнт, cуасoнт, 
kатрoвa

Huit, dix-huit, 
vingt-huit

юiт, дiзюiт,вантюiт

Вісім, вісімнадцять, 
двадцять вісім
Vissièm, vissièm natsiat, 

dvatsiat vissièm

Neuf, dix-neuf, 
vingt-neuf

Нeф, дiз нeф
ван нeф

Дев’ять, дев’ятнадцять, 
двадцять дев'ять

Déviat,déviat natsiat, 
dvatsiat déviat

Vingt, trente, quarante

Ван, трoнт, карoнт

Двадцять, ридцять, 
сорок

Dvadtsiat, tritsiat, 
sorok



MATHS et mesures
матeматик е мьозур

Математика і вимірювання
Matématika i vimiriouvania

Ajouter ≠ Soustraire
Ажуте ≠ Сустрер

Додати ≠ Відняти
Dodati ≠ Vidniati

Multiplier ≠ Diviser
Мюльтiплiє ≠ Дiвiзе

Помножити ≠ 
Розділити

Pomnojité ≠ Rozdiliti

Pourcentage, fraction 
(un quart, un demi)

Пурсантаж, Фрактїон
(Ін кар, ін дьоми)

Відсоток, дріб
(на чверть, половина)

Vidsotok, drib 
(na tchvert, polivina)

Inférieur, 
égal, supérieur

Інферїьор, 
еґал, cуперїьор

Менше, рівно, 
більше

Menché, rivno,bilshé

Mesurer
Мьоузуре

Міра
○ Mira

Hauteur, grand ≠ 
petit
Отьор, Ґран ≠ пьоти

Високий, великий ≠ 
малий

Vissoki, veliki ≠ 
mali

Largeur, longueur, 
profondeur

Лагжьор, лнґьор, 
профондьор

Ширина, 
Довжина, глибина

Chirina, dovjina, rlibina

Peser, Poids (lourd ≠ 
léger)

Пьозе , Поуа (лур ≠ 
леже)

Важити, вага
(важкий ≠ легкий)

Vajiti, Vara
(vachki ≠ lerki)

Taille (vêtement)
Тай (Ветьомo)

Pозмір (одягy)
Rosemir (odiarhou)

Pointure (chaussure)
Пуантур (Шосюр)

Розмір (взуття)
Rosemir (vzoutia)

Soixante-dix, 
quatre-vingt-dix

Суасoнт дiс, 
kатрoвaнт дiс

Сімдесят, дев’яносто
Simdessiat, dévianosto

Septante, nonante 
Cептант, нонант

Сімдесят, дев’яносто
Simdessiat, dévianosto



INTERROGATION
Інтероґасїон

питання
Puitania ?

Qui ?
○ Ки ?

Хто ?
○ Rhto ?

Quand ?
○ Кан ?

Коли ?
○ Koli ?

Quoi ?
● Куа ?

Що ?
○ Cho ?

Où ?
● У ?

Де ?
○ Dé ?

Comment ?
● Коман ?

Як ?
Yak ?

Pourquoi ?
● Пуркуа ?

Comment faire ?
● Коман фер ?

Як це зробити??
Iak tse zrobity?

Combien ça coûte ?
Кoнбiян са кут ?

Скільки це
коштує ?

Skilki tse kochtouyé?

Est-ce que c'est 
fermé ≠ ouvert ?

Ес к се ферме ≠  

увер ?

Тут зачинено ≠ 
відчинено ? 

Toute zatchineno ≠ 
vidtchineno ? 

Quel ♂, quelle♀ ?
● Кель ?

Який ?
● Yaki ?

Lequel ♂, laquelle ♀?

● Льокель, лакель ?

Котрий ?
● Kotri ?

Depuis quand ?
● Дьопуи кан?

Відколи ?
● Vidkoli ?

?

Чому, Для чого ?
Tchomou, Dlia tchogo?



VERBES
Верб

Дієслова
Diyéslova

Ne… pas…
○ Hьо… па

● Hе
○ Né

● Donner
○ Доне

● Давати
○ Davaté

● Prendre
○ Прандр

● Брати
○ Braté

● Mettre
○ Mетр

● Kласти
○ Klasté

● Aller
○ Aле

● Iти
○ Ité

● Chercher
○ Шерше

● Шукати
○ Choukaté

● Pouvoir
○ Пувуар

● Mогти
○ Morhté

● Penser
○ Пансе

● Думати
○ Doumaté

● Manger ≠ boire
○ Mанже ≠ буар

● Їсти ≠ пити
○ Yisté ≠ puiti 

● Dormir
○ Дормір

● Cпати
○ Spaté

● Vouloir
○ Вулуар

● Xотіти
○ Rotiété

Avoir ≠ être
○ Авуар ≠ етр

● Мати ≠ бути
○ Mati ≠ bouti



ADVERBES et coordination
Адверв e ко‘oрдинасїон

Прислівники і узгодження 
Prislivniki I ouzgodjenia

Et
○ E

&
I

○ I

Ou
○ Y

Або
○ Abo

Si
○ Си

Якщо
○ Yakcho

Mais
○ Ме

Але
○ Ale

Donc
○ Донк

Тому, отже
○ Tomou, otje

Or
○ Ор

У той час як
Ou toyé tchass yak

Ni, ne….pas
○ Ни, ньо па

Ні, Не
○ Ni, ne

Car, parce que
○ Кар, парсьо кьо

Тому що, Бо
○ Tomou tcho, Bo

Dessus ≠ Dessous
○ Дьосю ≠ Дьосу

Над ≠ під
○ Nad ≠ pid

Avant ≠ après
○ Аван ≠ Апре

Перед ≠ після
○ Pérèd ≠ pisla

Pendant, durant
○ Пoндан, Дьоран

Під час
○ Pidchasse

Très
○ Тре

Дуже
○ Dougé



SANTÉ
Санте

здоров’я
Zdorovia

La brosse
○ Ла Брос

Розчіска
○ Roztsika

● Le dentifrice / la 
brosse à dents

○ Льо дантіфріс/ 
ла бросе a дан

Зубна паста / 
Зубна щiтка

○ Zubna pasta /
Zoubna Chitka 

Le savon
○ Льо cавон

Мило
○ Milo

Le papier toilette
○Льо пап'є туалет

Туалетний папір
○ Toualetni papir

Les serviettes 
hygiéniques

○Ле cерв'єт іжієнік

Гігієнічний захист, 
prokлadka

Yéyénitchl zarist, 
prokladka

Les médicaments
○ Ле медікамo

Ліки
○ Liki

Le masque
○ Льо маск

Mаска
○ Maska

Le gel 
hydroalcoolique

Льо жель 
идроальколик

Антисептик
○ Antiseptique

Le vaccin
○ Льо ваксан

Вакцина
○ Vaktsina

La serviette de bain
○ Ла cерв'єт до бан

Рушник
○ Rouchnik

La couche de bébé
○ Ла kуш до бебе

дитячий підгузник
Ditiatchi pédrouznik

La trousse de toilette
Ла tрус до туалет

Туалетна сумка
○ Toualetna sumka



SANTÉ
Санте

здоров’я
Zdorovia

Avoir froid ≠ chaud
Авуар фруа ≠ шо

Мені холодно ≠ 
жарко

Meni rolodno ≠ jarko

Besoin d’un médecin
Бьозуан дан медсан

Мені потрібен лікар
Meni potriben likar

Avoir mal au ventre
Авуар маль о вантр

Біль у животі
○ Bil ou jivotié

Avoir mal aux dents
Авуар маль о дан

Зубний біль
○ Zoubni bil

Avoir mal à la tête
Авуар маль а ля тет

Ґоловний біль
○ Rolovni bil

Avoir mal à la gorge
Авуар маль а ля ґорж

Біль у горлі
○ Bil ou orlé 

Avoir envie de vomir
Авуар aнві до вомір

Нудить
○ Noudite

Etre malade
○ Етр маляд

Хворий / хвора
● Vori (♂) / vora (♀)

La fièvre
○ Ла Ф'євр

Лихоманка
○ Liromaneka

Le genou, la cheville, 
l’orteil♂

Льо жону, ла шoвiй, 
л’ ьoртей

Le bras, le coude, 
la main, le doigt

Льо Бра, льо kуд,
ла мa, льо дуа

Рука, лікоть, киctь, 
палець

Rouka, likotch, kiste, 
paletse

Kоліно, кі́сточка, 
палець
Colino, kistotchka, palets

La jambe gonflée, 
le(s) pied(s)

Ла Жoмб ґонфле, 

льо/ле пie

Опухла/опухлі +
нога/ноги,
стопа/стопи

Opourla/opourli +
nora/nory, stopa/stopi



URGENCES : Appel au 112
Урженс Апел o сaн дуз

Екстренні ситуації : виклик служб 112
Extreni sitouatsi : viklik sloujb ctodva natsiat

Je m'appelle (nom)
жьо мапел (но)

Мене звати
(моє ім'яà)

Mene zvati (moje imia)

Je suis à (ville, rue, n°)
жьо су'і а (віл, ру, нумеро)

Я B (місто, вулиця, 
номер)

Ya vé (misto, voulitsia, 
nomère)

J'ai besoin d'aide, 
au secours !

жьо безу‘aн дед, 
О'сьокур !

Мені потрібна
допомога !

Meni potribna dopomora !

L’ambulance
● Л’aнбулaнс

Швидка допомога
● Chwidka dopomora

Les pompiers (au feu, 
il y a un incendie)

Ле понпiє (O фьо, iль я a 
aнсoнді)

Пожежний (полум’я, 
Є пожежа)

Pojéjni (polumia, yé pojéjé)

La police, 
gendarmerie

Лa поліс, жaндармьорi

Поліція, жандармерія
Politsia, gendarmeria

L’accident
Л’aксидaн

Аварія
Avaria

L’adulte
Л’aдулт

Дорослий
Dorosli

L’enfant
Л’aнфaн

Дитина
Ditina

Etre conscient
Етр kонсїaн

Притомний
Pritomni

Etre inconscient
Етр aнконсїaн

Непритомний
Nepritomni

Restez calme
Ресте кальм

Зберігайте спокій
Zberiraïte spoki



URGENCES : Appel au 112
Урженс Апел o сaн дуз

Екстренні ситуації : виклик служб 112
Extreni sitouatsi : viklik sloujb ctodva natsiat

Allongé.e (♂.♀)
Алонже

Лежати
Lejati

L’allergie ♀
Л’aлержі

Алергія
Alerhiya

L’asthme ♂
Л’aсм

Астма
Ast-M-a

Le diabète
Льо дябет

Діабет
Diabète

La main blessée
Ла мa блесе

Поранена рука
Poranena rouka

Le bras cassé
Льо бра касе

Зламана рука
Zlamana rouka

Le médicament
Льо медікамo

Медикамент, ліки
Médicament, liki

La piqûre
Ла пікур

Жало
Jalo

La morsure (le chien, 
le serpent)

Ла морсур (шія, cерпoн)

Укус (собаки, змії)
Oukouss (cobaki, zmiï)

Le sang
Льо caн

Кров
Krov

Violent, coup, 
frapper

Віолaн, Ку, Фрапе

Агресивний, 
наносити удар, бити

Agressivni, 
nanossiti oudar, biti

Douleur dans la 
poitrine, au cœur

Дульoр дан ла 
пуатрінь, о кйр

Біль у грудях, y 
серцi

Bil ou roudiar, ou sertsi



Imprimé par 
le Comité économique et social européen  

et le Comité européen des régions

March 2023

https://cor.europa.eu/Livret-de-communication.go

https://cor.europa.eu/Livret-de-communication.go
https://cor.europa.eu/en/engage/Documents/Livret%20de%20communication%20fran%c3%a7ais-ukrainien%20EESC%20v%202205231%20%28002%29.pdf

	Blank Page
	Blank Page



