
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ЦЕНТР ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН 

 
 

 

 

 

 
 

 

Куйда Н.Я., Янушевська І.Б. 

 

 

УКРАЇНСЬКО-ФРАНЦУЗЬКИЙ СЛОВНИК 
 

для слухачів-іноземних громадян довузівського етапу підготовки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запоріжжя 

2019 



   

2 
 

УДК 81'374.8-022.215(038) 

         К89 

 

Словник рекомендований до видання Центральною методичною радою Запорізького 

державного медичного університету 

(протокол №       від              р.) 

 

 

 

 

Рецензенти:  

 

О. В. Гордієнко - канд. філол. наук, доцент, в.о. зав. кафедри іноземних мов  

Запорізького державного медичного університету 

Л. М. Сенік - канд. філол. наук, ст. викладач кафедри мовної підготовки Запорізького 

державного медичного університету 

 

 

 

 

Автори: 

 

Н. Я. Куйда – викладач Центру підготовки іноземних громадян 

І. Б. Янушевська – викладач Центру підготовки іноземних громадян 

 

 

К89      Куйда Н. Я.  

          Українсько-французький словник для слухачів-іноземних громадян 

довузівського етапу підготовки : 3300 лексичних одиниць / Н.Я. Куйда, 

І.Б. Янушевська. – Запоріжжя: ЗДМУ, 2019. - 119 с. 

 

Українсько-французький..словник створено відповідно до вимог 

робочої програми Центру підготовки іноземних громадян Запорізького 

державного медичного університету з дисципліни «Українська мова» 

(2018р.). Словник містить 3300 лексичних одиниць. 

УДК 81'374.8-022.215(038) 

 

 

 

 

 

 

 

© Куйда Н.Я., Янушевська І.Б., 2019 

© Запорізький державний медичний університет, 2019 



   

3 
 

ЗМIСТ 

 
Передмова………………………………………………………………………....4 

Словник до уроку 1…………………………………………...…………………..5 

Словник до уроку 2……………………………………………………………….9 

Словник до уроку 3………………………………………………………….......14 

Словник до уроку 4...............................................................................................19 

Словник до уроку 5...............................................................................................23 

Словник до уроку 6.............................................................................................. 26 

Словник до уроку 7...............................................................................................30 

Словник до уроку 8. …………………………………………………………….32 

Словник до уроку 9.……………………………………………………………..35 

Словник до уроку 10.............................................................................................39 

Словник до уроку 11…………………………………………………………….44 

Словник до уроку 12………………………………………………………….…53 

Словник до уроку 13…………………………………………………………….60 

Словник до уроку 14…………………………………………………………….63 

Словник до уроку 15…………………………………………………………….73 

Словник до уроку 16…………………………………………………………….82 

Словник до уроку 17…………………………………………………………….89 

Словник до уроку 18…………………………………………………………….95 

Словник до уроку 19…………………………………………………………….97 

Словник до уроку 20………………………………………………………….. .110 

Використана література………...………………………………………………119 

Рекомендована література……………………………………………………...119 

 

 

 

 

 

 



   

4 
 

ПЕРЕДМОВА 

 

Створення словника обумовлене необхідністю задовільнити 

різноманітні потреби мовної практики, які виникають у процесі оволодіння 

українською мовою слухачами-іноземними громадянами довузівського етапу 

підготовки. Головна мета словника – полегшити їм процес вивчення мови. 

Словник відповідає вимогам робочої програми Центру підготовки 

іноземних громадян ЗДМУ з дисципліни «Українська мова» (2018 р.). 

Українсько-французький словник створено до підручника «Українська 

мова для іноземців» авторів Чистякова А.Б., Селіверстова Л.І., Лагута Т.М. - 

Харків, 2008 - 383с. Словник складається з 20 уроків, до яких увійшло 3300 

лексичних одиниць літературної, побутової, суспільно-політичної лексики та 

мовознавчих термінів.  

Словник створено за загальними правилами: 

- слова розміщені за українською абеткою і пишуться з малої літери; 

- дієслова подані у формі інфінітива; 

- іменники подаються у називному відмінку однини. У складних випадках 

вказується рід іменника, або, якщо іменник має тільки форму однини або 

множини, робиться позначка  «од.» або «мн.». 

- прикметники подаються у формі називного відмінку однини чоловічого 

роду, також надається повна парадигма родових закінчень у однині та 

множині (-а, - е(є), - і ). 
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УРОК 1 

 Українська Français 

1.  а et (opposition) 

2.  абетка alphabet 

3.  апостроф apostrophe 

4.  аудиторія salle d’étude  

5.  батько père 

6.  брат frère 

7.  будинок maison, bâtiment 

8.  варіант version 

9.  вживати utiliser 

10.  вимовляти prononcer 

11.  відповідь, ж.р réponse  

12.  вікно fenêtre  

13.  він il 

14.  вішалка portemanteau 

15.  вода eau 

16.  вона elle 

17.  вони ils 

18.  воно pronom pers. neutre 

19.  голосний voyelle 

20.  гуртожиток foyer 

21.  ґудзик bouton 

22.  два deux  

23.  де où 

24.  діалог dialogue 

25.  дочка fille 

26.  дошка tableau 

27.  Європа Europe  

28.  жінка femme 
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29.  журнал magazine, journal 

30.  закінчити finir, terminer 

31.  зараз maintenant 

32.  звук son 

33.  зошит cahier 

34.  інтонація intonation 

35.  їдальня buffet, cantine  

36.  їжа nourriture 

37.  кабінет cabinet 

38.  кав'ярня café 

39.  кафе café  

40.  квітка fleure 

41.  кімната chambre 

42.  клас salle d’étude  

43.  книжка livre 

44.  коло cercle  

45.  комп'ютер ordinateur 

46.  країна pays 

47.  крейда craie  

48.  кут, куток coin 

49.  лампа lampe 

50.  лексика lexique  

51.  ліворуч à gauche 

52.  ліжко lit 

53.  літера lettre 

54.  люстерко miroir 

55.  магазин magasin 

56.  магнітофон magnétophone 

57.  мама mère 

58.  мапа carte 

59.  місто ville 
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60.  місце place 

61.  ми nous 

62.  море mer 

63.  музей musée 

64.  музика musique  

65.  наголос accent 

66.  ні non 

67.  один un 

68.  олівець crayon 

69.  ось voici 

70.  писати écrire 

71.  питальне речення, с.р. phrase interrogative  

72.  підручник manuelle 

73.  повторювати répéter 

74.  подруга copine 

75.  позначити signifier  

76.  попередній, -я, -є, -і précédent   

77.  пом'якшувати adoucir 

78.  праворуч à droite 

79.  приголосний consone 

80.  прямо tout droit 

81.  п'ять cinq 

82.  речення, с.р. phrase 

83.  річка rivière 

84.  родина famille 

85.  розповідне речення, с.р. phrase narrative  

86.  ручка stylo  

87.  самостійно tout seul 

88.  сестра sœur 

89.  син fils 

90.  сік jus 
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91.  сім'я famille 

92.  склад composition 

93.  складати faire, composer, passer l’exam  

94.  словник vocabulaire, dictionnaire 

95.  слово mot 

96.  слухати écouter 

97.  сполучник conjonction 

98.  стіл table 

99.  стілець chaise 

100.  столиця capitale 

101.  студент étudiant 

102.  студентка étudiante 

103.  сумка sac 

104.  так oui 

105.  там là-bas  

106.  тато père 

107.  телевізор téléviseur 

108.  товариш camarade 

109.  транскрипція transcription 

110.  три trois 

111.  тут ici 

112.  угорі en haut  

113.  університет université 

114.  урок leçon, séance 

115.  хто qui 

116.  це c’est, ce sont 

117.  читати lire 

118.  чоловік homme 

119.  чотири quatre 

120.  шафа armoire 

121.  що que, qu’est˗ce que 
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УРОК 2 

 Українська Français 

1.  аеропорт aéroport  

2.  банк banque  

3.  бачити voir 

4.  бібліотека bibliothèque  

5.  бібліотекар bibliothécaire 

6.  варіант version 

7.  вживати utiliser 

8.  ви vous 

9.  вивчати étudier 

10.  виділити souligner 

11.  визначити définir 

12.  виконати faire 

13.  висіти être accroché  

14.  відбуватися se passer 

15.  відмінки cas 

16.  відповідати répondre 

17.  відповідь, ж.р. réponse 

18.  гість, ч.р. visiteur  

19.  говорити dire, parler 

20.  гроші, мн. argent 

21.  група groupe 

22.  далі continuer 

23.  двері, мн. porte 

24.  декан doyen  

25.  деканат décanat 

26.  день, ч.р. jour 

27.  дивитися regarder 

28.  дитина enfant 

https://context.reverso.net/перевод/французский-русский/biblioth%C3%A9caire
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29.  дівчина jeune fille 

30.  дізнатися apprendre, découvrir  

31.  дієвідміна conjugaison 

32.  дієслово verbe 

33.  дія action 

34.  додаток addition 

35.  документ document 

36.  допомога aide 

37.  друг ami 

38.  Європа Europe 

39.  жити vivre, habiter 

40.  займенник pronom 

41.  закінчення, с.р. terminaison 

42.  зала salle 

43.  залізниця chemin de fer 

44.  замість au lieu de 

45.  запитання, с.р. question 

46.  звернути увагу faire attention 

47.  змінити changer 

48.  зразок exemple 

49.  іменник nom 

50.  ім’я prénom 

51.  інженер ingénieur  

52.  інфінітив infinitive 

53.  існувати exister 

54.  істота être vivant  

55.  їхній leur 

56.  каса caisse 

57.  квиток billet 

58.  килим tapie 

59.  кожний, -а, -е, -і chaque 
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60.  колір couleur 

61.  корінь, ч.р. radical  

62.  країна pays 

63.  крапка point  

64.  кросівки baskets 

65.  лежати être allongée  

66.  лікар médecin 

67.  лікарня hôpital  

68.  ліки médicaments 

69.  літак avion 

70.  майбутній, -я, -є, -і future 

71.  малюнок  dessin 

72.  мати avoir 

73.  мати (мама) mère 

74.  множина pluriel 

75.  мова langue 

76.  могти pouvoir 

77.  можна puis-je   

78.  минулий, -а, -е, -і passé 

79.  навчання, с.р. études 

80.  навчатися faire ses études 

81.  наприклад par exemple  

82.  неістота noms de choses 

83.  непряма мова discoure indirect 

84.  ножиці, мн. ciseaux 

85.  оголошення, мн. accent  

86.  один un 

87.  однина singulier 

88.  озеро lac 

89.  окремо à part, séparément 

90.  окуляри, мн. glasses 
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91.  особа personne 

92.  паспорт passeport 

93.  переказати résumer 

94.  перекладати traduire 

95.  перепитувати poser des questions de nouveau 

96.  писати écrire 

97.  підмет sujet 

98.  повторювати répéter 

99.  подвійний, -а, -е, -і double 

100.  подруга copine 

101.  позначати marquer 

102.  поінформованість, ж.р. niveau d’information 

103.  попередній, -я, -є, -і précédent 

104.  потяг train 

105.  початковий, -а, -е, -і initial 

106.  правило règle 

107.  префікс préfixe 

108.  присудок  prédicat 

109.  простий simple 

110.  прочитати lire 

111.  професія profession 

112.  професор professeur 

113.  процес processus 

114.  прямий, -а, -е, -і direct, droit 

115.  прямо tout droit 

116.  рід genre 

117.  різні différents 

118.  рік année 

119.  робити faire 

120.  розклад horaire, emploie du temps 

121.  розуміти comprendre 
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122.  сад, садок jardin 

123.  секретар secrétaire  

124.  семантика sémantique 

125.  середній, -я, -є, -і neutre 

126.  сидіти être assis 

127.  сік jus 

128.  сім sept 

129.  складний difficile, compliqué 

130.  співрозмовник interlocuteur 

131.  сполучник conjonction 

132.  ствердження, с.р. affirmation 

133.  стояти être debout 

134.  структура structure 

135.  таблиця tableau 

136.  телефон téléphone 

137.  угорі en haut 

138.  уживатися utiliser 

139.  українець, -кa, -ці ukrainien 

140.  український, -а, -е, -і ukrainien 

141.  утворити faire, créer, composer 

142.  хлопець garçon  

143.  холодильник frigidaire 

144.  хто qui 
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УРОК 3 

 Українська Français 

1.  автобус bus 

2.  біологія biologie 

3.  будинок maison, bâtiment 

4.  бути être 

5.  великий, -а, -е, -і grand 

6.  вечеряти diner 

7.  вживати utiliser 

8.  вивчати étudier 

9.  використовувати utiliser 

10.  вираження, с.р. expression 

11.  висіти être accroché 

12.  вівторок mardi 

13.  відбуватися se passer 

14.  відповідати répondre 

15.  відпочивати se reposer 

16.  вікно fenêtre 

17.  вправа exercice 

18.  гарний, -а, -е, -і bon 

19.  географія géographie 

20.  готувати préparer, cuisiner 

21.  диктант dictée 

22.  дієвідмінювання, с.р. conjugaison 

23.  додати ajouter 

24.  дотримуватися respecter 

25.  дужки parenthèses 

26.  є il y a, être, avoir 

27.  жити vivre, habiter 

28.  жінка femme 
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29.  завдання,с.р. devoir 

30.  заперечення, с.р. négation 

31.  запитувати questionner, demander 

32.  звернути faire (attention) 

33.  знати savoir 

34.  іноземний, -а, -е, -і étranger 

35.  інтонація intonation 

36.  інформація information 

37.  історія histoire 

38.  їдальня buffet 

39.  їсти manger 

40.  кабінет cabinet 

41.  квартира appartement  

42.  квіти fleures 

43.  кількість, ж.р. quantité 

44.  кімната chambre 

45.  котра година quelle heure est-il ? 

46.  крейда crée 

47.  кухня cuisine 

48.  лежати être posé, s’allonger  

49.  ліжко lit 

50.  література littérature 

51.  малий, -а, -е, -і petit 

52.  математика mathématique 

53.  минулий, -а, -е, -і passé 

54.  місто ville 

55.  не ne       pas 

56.  неділя semaine  

57.  ні non 

58.  новий, -а, -е, -і nouveau 

59.  обідати déjeuner 
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60.  оголошення, с.р. annonce 

61.  ознака indice 

62.  означення, с.р. attribut 

63.  окличне  exclamatif 

64.  основа base, radical  

65.  парк parc 

66.  перекладати traduire 

67.  писати écrire 

68.  повторювати répéter 

69.  погода météo 

70.  поділити diviser 

71.  позавчора avant hier 

72.  позначення, с.р. désignation 

73.  понеділок lundi 

74.  попередній, -я, -є, -і précédent 

75.  порядковий, -а, -е, -і ordinal 

76.  поставити poser, mettre 

77.  правильний, -а, -е, -і correct 

78.  працювати travailler 

79.  прикметник adjectif 

80.  простий, -а, -е, -і simple  

81.  п’ятниця vendredi 

82.  рахування, с.р. compte 

83.  рахувати compter, calculer 

84.  раніше avant 

85.  речення, с.р. phrase 

86.  рід genre 

87.  річка rivière 

88.  робити faire 

89.  казати dire, parler 

90.  розуміти comprendre 
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91.  роль, ж.р. rôle   

92.  середа mercredi 

93.  сидіти être assis 

94.  синій, -я, -є, -і bleu foncé 

95.  складний, -а, -е, -і difficile 

96.  словосполучення, с.р. série des mots 

97.  словотвір formation de mots 

98.  слухати écouter 

99.  снідати prendre le petit déjeuner 

100.  старий vieille, ancien  

101.  ствердження, с.р. affirmation 

102.  стіл table 

103.  сторінка page 

104.  стояти être debout 

105.  субота samedi 

106.  суфікс suffixe 

107.  схарактеризувати caractériser 

108.  так oui 

109.  текст texte 

110.  тема thème 

111.  теперішній, -я, -є, -і présent 

112.  тиждень semaine 

113.  увага attention 

114.  увечері le soir 

115.  угорі en haut 

116.  удень dans la journée 

117.  удома à la maison 

118.  уже déjà 

119.  уживання, с.р. emploie 

120.  узгодження, с.р. accord 

121.  узгодити accorder 
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122.  узгоджуватися accorder 

123.  український, -а, -е, -і ukrainien 

124.  уранці le matin 

125.  утворювати faire, créer 

126.  фізика physique 

127.  хімія chimie 

128.  частка particule 

129.  четвер jeudi 

130.  числівник numéral 

131.  число nombre, chiffre  

132.  чудовий, -а, -е, -і excellent 

133.  ще encore 

134.  який quel 
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УРОК 4 

 Українська  Français  

2 батьки parents 

3 брати frères 

4 будинок maison, immeuble 

5 бути être 

6 який n’importe quel 

7 варити cuisinier 

8 ваш votre 

9 увечері le soir  

10 вечеряти diner, souper 

11 виділити mettre en évidence 

12 використати utiliser 

13 висіти pendre, être accroché  

14 високий, -а, -е, -і haut 

15 вівторок mardi 

16 відбуватися avoir lieu, se passer 

17 відповідний, -а, -е, -і correspondant 

18 відпочивати se reposer 

20 вісімнадцять dix-huit 

21 вказівний, -а, -е, -і démonstratif 

22 вчора hier 

23 гарний, -а, -е, -і bon, beau 

24 готувати préparer 

25 двадцять vingt 

26 дванадцять douze 

27 диск disque 

28 друзі amis 

29 жити vivre, habiter 

30 завтра demain 
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31 займенник pronom 

32 закінчення terminaison 

33 замінити remplacer 

34 заперечувати nier 

35 запитати demander 

36 зараз en ce moment, maintenant 

37 зручний, -а, -е, -і confortable 

38 змінити changer 

39 зручний, -а, -е, -і commode 

40 інший autre 

41 її ça, la sienne, c’est à elle 

42 їсти manger 

43 їхній, -я, -є, -і leur 

44 його son, le sien, c’est à lui 

45 квіти fleurs 

46 кількісні числа nombres cardinaux 

47 ковдра couverture 

48 коридор couloir 

49 короткий, -а, -е, -і court 

50 кухня cuisine 

51 лежачи être couchée 

52 ліжко lit 

53 літак l’avion 

54 люстерко miroir 

55 майбутній, -я, -є, -і futur 

56 математика mathématiques 

57 метро métro 

58 минулий, -а, -е, -і passe 

59 мій mon 

60 належність  appartenance 

61 національний, -а, -е, -і national 



   

21 
 

62 наш notre 

63 ні non 

64 обідати déjeuner 

65 оголошення annonce 

66 одинадцять onze 

67 однорідний, -а, -е, -і homogène 

68 означення définition 

69 особові personnels 

70 ось voici, voilà 

71 перекладати traduire 

72 певний, -а, -е, -і certain 

73 підготовчий, -а, -е, -і préparatoire 

74 поверх étage 

75 повторювати répéter 

76 подушка oreiller 

77 порівняти comparer 

78 поруч tout près 

79 порядковий, -а, -е, -і ordinal 

80 посуд vaisselle 

81 потім ensuite 

82 потяг train 

83 пояснювати expliquer 

84 працювати travailler 

85 присвійний, -а, -е, -і possessif 

86 прізвище nom de famille  

87 проста форма simple 

88 п'ятнадцять quinze 

89 разом ensemble 

90 рахунок compte, addition 

91 робочий, -а, -е, -і de travail 

92 розклад emploi du temps 
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93 свій son, le sien 

94 село village 

95 сімнадцять dix-sept 

96 складати composer, passer 

97 складна форма compose, complexe 

98 слухати écouter 

99 снідати prendre son petit déjeuner 

100 спочатку d’abord, au début 

101 ствердження confirmation 

102 сторінка page 

103 стояти être debout  

104 таблиця tableau, schéma 

105 такий, -а, -е, -і tel, tellement 

106 твій ton, le tien 

107 той, -а, -е, -і ce, celui 

108 тринадцять treize 

109 уважний, -а, -е, -і attentif 

110 узгоджувати faire accorder 

111 указівка indication 

112 умивальник lavabo 

113 уранці le matin, dans la matinée  

114 утворити former, constituer 

115 уточнення précision 

118 цей ce, cet 

119 чий à qui 

120 числівник adjectif numéral 

121 чистий propre, net 

122 чотирнадцять quatorze 

123 широкий, -а, -е, -і large 

124 шістнадцять seize 

125 який quel 
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УРОК 5 

 Українська  Français 

1 баскетбол basketball 

2 батьківщина patrie 

3 бачити voire 

4 брати prendre 

5 варити cuire 

6 весна printemps 

7 виделка fourchette 

8 вираження expression 

9 вірш vers poésie 

10 вода eau 

11 граматика grammaire 

12 гуска oie 

13 дивитися regarder 

14 діти  enfants 

15 доконаний perfectif 

16 зараз maintenant 

17 заміжній, -я, -є, -і confortable 

18 зварити cuire 

19 зима hiver 

20 знахідний accusatif 

21 індичка dinde 

22 їдальня cantine 

23 їсти manger 

24 кава café 

25 казати dire 

26 картопля pomme de terre 

27 качка canard / cane 

28 ковдра couverture 
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29 кого qui 

30 купувати acheter 

31 курка poule 

32 кухня cuisine 

33 лежати se trouver 

34 лист lettre 

35 літо été 

36 ложка cuillère 

37 любити aimer 

38 люди gens 

39 мити laver 

40 мова langue 

41 молоко lait 

42 морозиво glaces 

43 м'ясо viande 

44 недоконаний imperfectif 

45 незавершений inachevé 

46 ніж couteau 

47 овочі légumes 

48 описати décrire 

49 осінь automne 

50 пити boire 

51 підписувати signer 

52 поверх étage 

53 подорож voyage 

54 подушка oreiller 

55 поруч à coté 

56 посуд vaisselle 

57 пояснювати expliquer 

58 правило règle 

59 прийменник préposition 
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60 про de 

61 продукти produits 

62 продукти oiseau 

63 результат résultat 

64 риба poisson 

65 рис riz 

66 сирний салат salade fromage 

67 сік jus 

68 свинина porc 

69 складена форма forme compose 

70 складена complexe 

71 склянка verre 

72 смажити frire 

73 смак gout 

74 смачний, -а, -е, -і délicieux 

75 спорт sport 

76 спортсмен sportsman 

77 страва  plat 

78 тарілка assiette 

79 театр théâtre 

80 тривалий, -а, -е, -і durable 

81 тролейбус trolleybus 

82 уроки leçons 

83 фрукти fruits 

84 футбол football 

85 хліб pain 

86 цифри chiffres 

87 чистий, -а, -е, -і propre 

88 яйце œuf 

89 яловичина viande du bœuf 
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УРОК 6 

 Українська Français 

1 антоніми antonyme 

2 бачити voire 

3 близько près 

4 брати prendre 

5 бувай au revoir 

6 будь ласка s’il vous plait  

7 варіант variante 

8 вдома chez soi  

9 великий, -а, -е, -і grand 

10 використовувати employer 

11 взяти prendre 

12 вибачте excusez-moi 

13 відпочивати se reposer 

14 вітання salutation 

15 вітатися saluer 

16 гаразд bien 

17 голосно à haute voix 

18 готувати préparer 

19 далеко loin 

20 дати donner 

21 де ou 

22 дивитися regarder 

23 диктант dictée 

24 дійсний спосіб mode indicatif 

25 добре bien 

26 добрий день/ранок bonjour, bon matin 

27 долі en bas 

28 до побачення au revoir 
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29 доповнити compléter 

30 дуже beaucoup 

31 дякую merci 

32 завтра demain 

33 заперечення négation 

34 запитати demander 

35 зварити cuire 

36 звернення demande 

37 займитися faire connaissance 

38 знайомство connaissance 

39 змінити changer 

40 зрозумій comprendre 

41 зручно d’une manière confortable 

42 статус statut 

43 коли quand 

44 купити acheter 

45 лежати être couché 

46 міра і ступень дії mesure et dégrée 

47 місце дії lieu d’action 

48 за все добре bonne chance 

49 заказ ordre 

50 наказовий impératif  

51 напам’ять par cœur 

52 неправильно n’est pas correct 

53 нечасто n’est pas souvent 

54 обідати diner 

55 ознака дії signe d’action 

56 пан monsieur 

58 побажання souhait 

60 повільно lentement 

61 погано mal 
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62 позначення indication 

63 попередній, -я, -є, -і précèdent 

64 попросити demander 

65 поруч tout près 

66 спитати demander 

67 поясніть expliquer  

68 правильно  correctement 

69 працювати travailler 

70 привіт salut 

71 привітання salutation 

72 приготувати préparer 

73 приємно agréablement 

74 прислівник adverbe 

75 прохання prière 

76 прохання demande 

77 прощатися faire les adieux 

78 прямо directement 

79 сказати dire 

80 снідати prendre le petit déjeuner 

81 співрозмовник interlocuteur 

82 спілкування communication 

83 спосіб дії manière, façon 

84 ствердження affirmation 

85 сьогодні aujourd‘hui 

86 тихо doucement 

87 увечері le soir 

88 угорі en haut 

89 удень dans la journée 

90 узяти prendre 

91 уранці le matin 

92 уточнити préciser 
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93 учора hier 

94 час дії temps d’action 

95 чи ou 

96 швидко vite 

97 щовечора chaque soir 

98 щовівторка chaque mardi 

99 щодня chaque jour 

100 щомісяця chaque mois 

101 щонеділі chaque dimanche 

102 щопонеділка chaque lundi 

103 щоп’ятниці chaque vendredi 

104 щоранку chaque matin 

105 щороку chaque année 

106 щосереди chaque mercredi 

107 щосуботи chaque samedi 

108 щотижня chaque semaine 

109 щочетверга chaque jeudi 

110 юнак jeune 

111 як comment 

112 яке ваше ім'я? quel est votre prénom ? 
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УРОК 7 

1.  вівторок mardi  

2.  газований,  - а, -е, -і gazeux   

3.  гарячий,  - а, -е, -і chaud, brûlant   

4.  граматика grammaire   

5.  гучно à haute voix 

6.  довгий, -а, -е, -і long 

7.  додому à la maison, chez soi  

8.  домашнє завдання devoirs 

9.  екскурсія excursion 

10.  забирати-забрати prendre, s’approprier  

11.  забувати-забути oublier, égarer 

12.  зелений, -а, -е, і vert 

13.  знайти trouver 

14.  знахідний відмінок cas «accusatif» 

15.  зустрічати-зустріти rencontrer 

16.  інший,  -а, -е, -і autre 

17.  іспанський, -а, е, -і espagnol 

18.  історія histoire 

19.  картка carte 

20.  китайський, -а, -е, -і chinois 

21.  кінопалац cinéma 

22.  класичний, -а, е, і classique 

23.  ключ clé  

24.  ліки médicament  

25.  могти-змогти pouvoir 

26.  молодший, -а, е,-і cadet, petit 

27.  неділя dimanche 

28.  одяг vêtement 
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29.  п’ятниця vendredi 

30.  пісня chanson 

31.  погода météo, temps 

32.  понеділок lundi 

33.  поруч à côté, tout près 

34.  прізвище nom de famille 

35.  продуктовий магазин épicerie 

36.  речення, с.р. proposition, phrase 

37.  свіжий, -а, -е, -і frais, d´aujourd’hui  

38.  середа mercredi 

39.  старший, -а,е, -і ainé, grand  

40.  страва plat, nourriture 

41.  субота samedi 

42.  теплий, -а, е, -і tiède, chaud  

43.  хімія chimie 

44.  холодний, -а, -е, -і froid 

45.  хотіти-схотіти vouloir 

46.  цікавий, -а, -е, -і intéressant 

47.  чекати  attendre 

48.  число date 

49.  читацький квиток carte de bibliothèque 

50.  чорний, -а, -е, і noir 

51.  шукати chercher 

52.  щонеділі chaque dimanche 
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УРОК 8 

 Українська  Français 

1.  абонементний відділ département d’abonnements 

2.  
американець(американка, 

американці) 
Américain(e), Américains 

3.  англієць, англійка, англійці Anglais(e), Anglais 

4.  Англія Angleterre 

5.  бабуся grand-mère 

6.  батьківщина patrie, pays natal 

7.  будівельник bâtisseur  

8.  будувати-збудувати construire, bâtir  

9.  В’єтнам    Vietnam 

10.  
в’єтнамець, в’єтнамка, 

в’єтнамці  
Vietnamien(ne), Vietnamiens 

11.  варити  cuisiner, préparer  

12.  вживатися être utilisé, être employé  

13.  газета journal 

14.  гра jeu 

15.  грати-зіграти  jouer 

16.  де où  

17.  дитячий, -а, -е, -і  d’enfant 

18.  дідусь grand-père 

19.  домогосподарка femme au foyer 

20.  дошка tableau 

21.  дружина époux 

22.  в дужках entre parenthèses 

23.  економіка économie 

24.  економіст économiste 

25.  життя vie 

26.  завод usine 

27.  закінчення, с.р. terminaison 
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28.  заміжня  mariée 

29.  замовлення, с.р. commande 

30.  згадувати-згадати se souvenir, se rappeler 

31.  зручний, -а, -е, і confortable 

32.  зуб dent 

33.  йорданець, йорданка, йорданці Jordanien(ne), Jordaniens 

34.  Йорданія Jordanie 

35.  їдальня cantine 

36.  Іран Iran 

37.  іранець, іранка, іранці Iranien(ne), Iraniens 

38.  кав’ярня  café 

39.  каталог catalogue 

40.  китаєць, китаянка, китайці Chinois(e), Chinois 

41.  Китай Chine 

42.  ковдра couverture 

43.  компанія compagnie, société 

44.  коридор couloire 

45.  курс année d’étude 

46.  кухня cuisine 

47.  лікувати-вилікувати soigner, traiter (un malade) 

48.  місце дії lieu d’action 

49.  місцевий відмінок cas «Prépositionnel» 

50.  море mer  

51.  м'ясо viande 

52.  навчання, с.р. études  

53.  навчатися (де?) faire ses études 

54.  навчитися (чого?)  apprendre 

55.  народжуватися-народитися naître 

56.  незаміжня célibataire ж.р. 

57.  неодружений, -а,  -і célibataire ч.р. 

58.  новина nouvelle 
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59.  одружений, -а, і  marié  

60.  основа radical 

61.  Пекін Pékin  

62.  пенсіонер(ка) retraité(e)  

63.  пенсія retraite 

64.  переказати  réciter 

65.  письмовий стіл  bureau 

66.  поверх étage 

67.  подушка oreiller  

68.  позначення, с.р. désignation 

69.  посуд vaisselle 

70.  прийменник préposition 

71.  рекламний щит panneau d’affichage  

72.  риба poisson 

73.  Росія Russie 

74.  росіянин, росіянка, росіяни Russe, Russe, Russes 

75.  споруда bâtiment  

76.  стадіон stade 

77.  страва plat, nourriture 

78.  українець, українка, українці Ukrainien(ne), Ukrainiens  

79.  харківський, -а, -е, -і du Kharkov 

80.  холодильник frigidaire 

81.  чашка tasse 

82.  черговий, -а, -е, і de service 

83.  читальна зала salle de lecture 

84.  чоловік homme, mari 

85.  шахи, мн. échecs 

86.  школа école 

87.  школяр, школярка, школярі écolier(ère), écoliers 

88.  японець, японка, японці Japonais(e), Japonais 

89.  Японія Japon 
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УРОК 9 

 Українська Français 

1.  абетка alphabet 

2.  автобус autobus 

3.  автобусний, -а, -е, -і d’autobus  

4.  адреса adresse 

5.  аеропорт aéroport 

6.  балет ballet 

7.  біологічний, -а, -е, -і biologique 

8.  ботаніка botanique 

9.  ботанічний сад jardin botanique 

10.  виділене слово mot en italique 

11.  висіти être suspendu, être accroché 

12.  високий, -а, -е, і haut(e) s, élevé, de haute taille 

13.  відпочивати-відпочити (де?) se reposer 

14.  відпочинок repos 

15.  вітатися-привітатися saluer, dire bonjour 

16.  все tout 

17.  вузький, а, е, і étroit(e), étroits 

18.  вулиця rue 

19.  гаманець (ч.р) portefeuille   

20.  готувати-приготувати cuisiner, préparer 

21.  грати  jouer  

22.  гроші, мн. argent 

23.  дерево arbre 

24.  екскурсія excursion 

25.  Європа Europe 

26.  європейський, -а, -е, і européen(e), européens 

27.  жити vivre, habiter 

28.  життя, с.р. vie 



   

36 
 

29.  завод usine 

30.  залізниця chemin de ferre 

31.  затишний, -а, -е, і confortable, calme 

32.  захід ouest 

33.  західний, -а, -е, і d’ouest  

34.  збудувати bâtir, construire 

35.  
згадувати-згадати  (про що? про 

кого?) 
se souvenir, se rappeler 

36.  зелений, -а, -е, і vert(e), verts 

37.  зоопарк zoo 

38.  їдальня cantine 

39.  картина  tableau, peinture 

40.  книжкова полиця bibliothèque (étagère)  

41.  конверт enveloppe  

42.  лежати être allongé, être (quelque part)   

43.  лист lettre 

44.  ліжко lit 

45.  лікувати (кого?) soigner, traiter (un malade) 

46.  літак avion 

47.  люстерко miroir, glace 

48.  майдан place (publique) 

49.  мешкати habiter 

50.  міжнародний, -а, -е, -і international 

51.  місцевій відмінок cas «Prépositionnel»  

52.  мода mode 

53.  модний, -а, -е, -і à la mode 

54.  навчання, с.р. études 

55.  навчатися faire ses études 

56.  народ peuple 

57.  народитися (де?) naître 

58.  овочі légumes 
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59.  одяг vêtements 

60.  опера opéra 

61.  оперний, -а, -е, і d’opéra  

62.  останній, я, є, і dernier 

63.  пам’ятник monument 

64.  пасажир passager 

65.  пасажирський, -а, -е, -і de passagers 

66.  південний, -а, -е, і du Sud 

67.  південь, ч.р. Sud 

68.  північ, ж.р. Nord 

69.  північний, -а, -е, і du Nord 

70.  під’їзд entrée  

71.  по батькові patronyme 

72.  поверх étage 

73.  повільний, -а, -е, і lent 

74.  познайомитися faire connaissance  

75.  помешкання, с.р. appartement, logement 

76.  порядковий числівник adjectif numéral ordinal 

77.  посуд vaisselle 

78.  потяг train 

79.  пошта poste 

80.  праця travail 

81.  прикметник adjectif 

82.  прізвище nom de famille 

83.  продуктовий магазин épicerie 

84.  промисловий, -а, -е, -і industriel 

85.  промисловість  industrie 

86.  просторий, а, е, і spacieux  

87.  район contrée, région, quartier 

88.  різний, -а, -е, і différent 

89.  річка rivière  
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90.  робочий зошит cahier d’exercices  

91.  розповідати  raconter 

92.  розташований, -а, -е, і situé  

93.  сад jardin 

94.  світлий, -а, -е, і clair 

95.  складні речення phrase complexe 

96.  спільна частина partie commune 

97.  стіна mur 

98.  століття, с.р. siècle 

99.  сучасній, -а, -е, і moderne 

100.  Cхід Est 

101.  східний, -а, -е, і de l’Est 

102.  торговельний центр centre commercial 

103.  трамвай tram 

104.  трамвайний, -а, -е, -і du tram 

105.  транспорт transport 

106.  тролейбус trolleybus  

107.  тролейбусний, -а, -е, -і du trolleybus 

108.  узгоджуватися (з чим?) s’accorder 

109.  фабрика fabrique 

110.  фрукти fruits 

111.  художник peintre 

112.  художній, -я, -є, -і d’art  

113.  червоний, -а, -е, і rouge 

114.  чи ou bien  

115.  читання, с.р. lecture 

116.  чудовий, -а, -е, і merveilleux, admirable, magnifique 

117.  широкий, -а, -е, і large 

118.  шоколадний, -а, -е, -і au chocolat 
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УРОК 10  

 Українська  Français 

1.  Азовське море mer d’Azov  

2.  березень  mars 

3.  брати prendre 

4.  будинок maison 

5.  ванна salle de bain  

6.  вересень, ч.р. septembre  

7.  весна printemps 

8.  весняний(-а, -е, -і) du printemps 

9.  вечеряти souper 

10.  вживання, с.р. emploi 

11.  вивчати étudier  

12.  виконувати faire  

13.  випити boire, prendre  

14.  вираження, с.р. expression  

15.  висіти être suspendu, être accroché 

16.  виставка exposition 

17.  вихідний (день) jour de repos   

18.  відомий, -а, -е, і célèbre  

19.  відпочинок repos  

20.  вказівний займенник cas «Accusatif» 

21.  вмиватися -вмитися se laver  

22.  вода eau 

23.  все гаразд ça va  

24.  грати  jouer  

25.  грудень, ч.р. décembre  

26.  день, ч.р. jour 

27.  дерево arbre 

28.  дивитися regarder 
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29.  добрий, -а, -е, і bon 

30.  довго longtemps, longuement 

31.  дошка tableau  

32.  душова salle de bains 

33.  електронний, -а, -е, і électronique  

34.  жовтень, ч.р.  octobre 

35.  жовтий, -а, -е, і jaune  

36.  з’їсти manger 

37.  забути  oublier, perdre, égarer 

38.  закінчення, с.р. terminaison 

39.  закінчуватися-закінчитися se terminer 

40.  запитати questionner 

41.  затишний, -а, -е, і confortable, calme 

42.  західний, -а, -е, і d´ouest, occidental 

43.  заява déclaration  

44.  збудувати bâtir, construire  

45.  згадувати про se souvenir, se rappeler  

46.  здоров’я, с.р. santé   

47.  зелений, -а, -е, і vert 

48.  зима hiver 

49.  зимовий, -а, -е, і d’hiver  

50.  знайти trouver  

51.  зручний, -а, -е, і confortable  

52.  зустрітися se rencontrer 

53.  їдальня cantine 

54.  іноземний, -а, -е, і étranger  

55.  іспит examen   

56.  кав’ярня  café  

57.  канікули, мн.  vacances  

58.  квітень, ч.р. avril  

59.  кінопалац cinéma 
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60.  кінострічка film  

61.  ковдра couverture 

62.  конверт enveloppe  

63.  конференція conférence  

64.  котра година? quelle heure est-il ? 

65.  кросівки baskets 

66.  купувати acheter 

67.  кухня cuisine 

68.  лежати être allongé, se trouver,  

69.  липень, ч.р. juillet  

70.  листопад novembre 

71.  листя, с.р. feuille  

72.  лікарня hôpital 

73.  ліки, мн.  médicament 

74.  літній (літня, літнє, літні) d’été  

75.  літо  été  

76.  лютий février  

77.  лягати спати se coucher 

78.  м’який, -а, -е, і doux, moelleux 

79.  майдан place (publique) 

80.  марка timbre 

81.  медицина médecine 

82.  медичний, -а, -е, і médicale 

83.  мешкати habiter 

84.  мило savon 

85.  місцевий відмінок cas «Prépositionnel»  

86.  місяць, с.р. mois  

87.  модний, -а, -е, і à la mode  

88.  м'ясо viande 

89.  навчання, с.р. études  

90.  навчатися faire ses études  
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91.  надсилати-надіслати envoyer 

92.  народитися naître  

93.  наукова бібліотека bibliothèque scientifique  

94.  незабаром bientôt  

95.  немодний, -а, -е, і démodé  

96.  новини nouvelles 

97.  о котрій годині? à quelle heure ? 

98.  обідати  diner  

99.  овочі légumes 

100.  одружитися se marier  

101.  одяг vêtements 

102.  одягатися-одягтися s´habiller  

103.  осінній (осіння, осіннє, осінні) d’automne  

104.  осінь, ж.р. automne 

105.  отримувати-отримати recevoir 

106.  оцінка note 

107.  падати tomber  

108.  перерва pause  

109.  південь, ч.р. Sud  

110.  під’їзд entrée 

111.  поверх étage  

112.  повідомити informer 

113.  повідомлення, с.р. message 

114.  подивитися regarder 

115.  подушка oreiller  

116.  познайомитися faire connaissance  

117.  позначати désigner  

118.  позначення, с.р. désignation  

119.  полиця étagère  

120.  помешкання, с.р. logement, appartement 

121.  помилка faute 
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122.  помити laver 

123.  поряд ȃ côte de, près de  

124.  поснідати déjeuner  

125.  посуд vaisselle  

126.  початок début 

127.  починатися-початися commencer 

128.  пошта poste 

129.  прибирати-прибрати nettoyer la chambre 

130.  приготувати préparer, cuisiner 

131.  присвійний займенник pronom possessif  

132.  проблема problème  

133.  продукти produits alimentaires  

134.  прокидатися se réveiller  

135.  промисловий, -а, -е, і industriel 

136.  прочитати про lire à propos de qch. 

137.  район contrée, région, quartier 

138.  ремонт réparation  

139.  речі choses 

140.  риба poisson 

141.  робити рухавку faire de l’exercice (sportifs)  

142.  робочий зошит cahier d’exercices 

143.  робочий, -а, -е, і de travail 

144.  розмова conversation 

145.  розмовляти-порозмовляти parler 

146.  розповісти про parler de 

147.  розташований, -а, -е, і situé  

148.  рухатися bouger 

149.  рушник serviette 

150.  свіжий, -а, -е, і frais, d´aujourd’hui  

151.  сезони saisons 

152.  серпень, ч.р. août  
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153.  cік jus 

154.  січень, ч.р. janvier 

155.  складати  passer 

156.  складний, -а, -е, і difficile, compliqué 

157.  смачний, -а, -е, -і délicieux 

158.  снідати déjeuner 

159.  спати - поспати dormir  

160.  сплатити за навчання payer ses études 

161.  спортивний, -а, -е, і sportif 

162.  спортсмен sportif  

163.  спочатку d’abord  

164.  справа affaire 

165.  стадіон stade 

166.  стоїть холодна погода il fait froid 

167.  стрічка film 

168.  сусідній, -я, -є, і voisin  

169.  сучасний, -а, -е, і moderne 

170.  торгівельна компанія société commerciale 

171.  травень, ч.р. mai 

172.  у березні en mars 

173.  у вересні en septembre 

174.  у грудні en décembre  

175.  у жовтні en octobre 

176.  у квітні en avril 

177.  у липні en juillet 

178.  у листопаді en novembre 

179.  у лютому en février  

180.  у серпні en août  

181.  у січні en janvier 

182.  у травні en mai 

183.  у червні en juin  
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184.  увечері ce soir 

185.  узимку en hiver  

186.  узяти prendre 

187.  указівка indication 

188.  умивальник lavabo  

189.  умиватися-умитися se laver 

190.  хліб pain 

191.  холодильник frigo  

192.  центральний, -а, -е, і central 

193.  цирк cirque  

194.  цікавий, -а, -е, і intéressant  

195.  час heure 

196.  чашка tasse 

197.  червень, ч.р. juin 

198.  червоний, -а, -е, і rouge 

199.  черговий, -а, -е, і de service 

200.  чистий, -а, -е, і propre  

201.  Чорне море mer Noir  

202.  чудовий, -а, -е, і merveilleux, admirable, magnifique 

203.  щонеділі chaque dimanche 

204.  юридична фірма firme juridique   
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УРОК 11 

 Українська Français 

1.  абстрактна назва nom abstrait  

2.  Англія Angleterre 

3.  балет ballet 

4.  баскетбол basketball  

5.  батьківщина patrimoine  

6.  біль, ж.р. peine 

7.  біологічний, -а, -е, -і biologique 

8.  бо  parce que 

9.  будинок maison 

10.  В’єтнам Vietnam 

11.  вага poids 

12.  ввечері le soir 

13.  вдома à la maison, chez moi 

14.  вечірка  soirée 

15.  взяти prendre 

16.  вивчати étudier  

17.  використати utiliser 

18.  виняток exception  

19.  вираження, с.р. expression 

20.  вистава spectacle 

21.  від кого? de chez qui ? 

22.  відсутність, ж.р. absence  

23.  вік âge  

24.  вокзал gare  

25.  вранці le matin 

26.  готуватися  se préparer  

27.  грошові знаки monnaie 

28.  гумка gomme 
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29.  дискотека discothèque  

30.  дієвідмінювання, с.р. conjugaison 

31.  дієслово verbe 

32.  дієслово руху verbe de mouvement 

33.  до à 

34.  до кого? chez qui ?  

35.  довжина longueur 

36.  довідка certificat 

37.  долар dollar 

38.  допомагати-допомогти aider 

39.  допомога aide 

40.  дощ pluie 

41.  дружина épouse 

42.  дружній, -я, -є, -і amical 

43.  дужки parenthèses 

44.  екскурсія excursion 

45.  етнографія ethnographie  

46.  є il y a 

47.  Єгипет Egypte 

48.  за допомогою à l’aide de  

49.  забути oublier, égarer 

50.  завод usine 

51.  залежно від семантики en fonction de la sémantique 

52.  замість aux lieux de 

53.  збори réunions   

54.  звідки d´où  

55.  згоден, згодна, згодні d’accord  

56.  зима hivers 

57.  зоопарк zoo 

58.  зустріч rencontre 

59.  Йорданія Jordanie 
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60.  iгри jeux 

61.  їдальня cantine  

62.  їздити/з’їздити  aller (autrement qu’à pied) 

63.  іменник nom 

64.  Індія Inde 

65.  іноземний, -а, -е, і étranger 

66.  Іран Iran 

67.  іспит examen 

68.  істота personne 

69.  іти(йти)/піти aller (à pied) 

70.  їхати/поїхати aller (autrement qu’ à pied) 

71.  кав’ярня café 

72.  канікули, мн.  vacances 

73.  квиток ticket  

74.  кисень, ч.р. oxygène  

75.  Китай Chine 

76.  китайський, -а, -е, і chinois 

77.  кінопалац cinéma 

78.  книгарня librairie 

79.  колись давно il y a longtemps 

80.  конференція conférence  

81.  конфлікт conflit  

82.  концерт concert 

83.  коридор couloir 

84.  крапка point  

85.  куди où 

86.  куртка veste  

87.  лекція cours, conférence 

88.  листопад novembre 

89.  ліворуч à gauche  

90.  лід glace  
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91.  ліки médicaments 

92.  лікувати soigner, traiter (un malade) 

93.  люстерко miroir  

94.  майдан place 

95.  мапа carte (géographique)  

96.  математичний, а, -е, -і mathématique  

97.  мати avoir 

98.  мед miel  

99.  метр mètre  

100.  мити посуд laver la vaisselle  

101.  міжнародний, -а, -е, -і international 

102.  міст pond 

103.  місцевий відмінок cas «Génitif» 

104.  модний одяг  vêtements à la mode  

105.  море mer 

106.  мороз froid 

107.  мотор moteur 

108.  на à 

109.  на півдні Sud  

110.  навчатися faire ses études 

111.  надіслати envoyer 

112.  напрямок руху direction de mouvement 

113.  народ peuple 

114.  народитися naître 

115.  народний, -а, -е, -і national (folklorique) 

116.  настрій humeur  

117.  наука science 

118.  науковець savant 

119.  наявність présence 

120.  неділя dimanche 

121.  незабаром bientôt 
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122.  немає  il n’y a pas de  

123.  Непал Népal  

124.  Німеччина Allemagne 

125.  освіта enseignement supérieur  

126.  оскільки parce que 

127.  пам’ятник monument 

128.  паркан clôture 

129.  перерва pause  

130.  під час pendant  

131.  після après  

132.  повернутися revenir, rentrer  

133.  повідомлення message 

134.  подушка oreiller  

135.  Польща Pologne 

136.  помічник, помічниця adjoint, assistent 

137.  понеділок lundi 

138.  порада conseil 

139.  порівняти comparer 

140.  поряд à côté de  

141.  поспішати se dépêcher, se hâter, être pressé  

142.  потрібне слово mot nécessaire  

143.  почуття, мн.  sentiment 

144.  пошта poste 

145.  правопис orthographe  

146.  праворуч à droite 

147.  прибрати nettoyer, ranger, mettre en ordre 

148.  прийменник préposition 

149.  прийти venir, arriver (à pied) 

150.  приїхати venir, arriver (autrement qu’à pied) 

151.  приміщення, с.р. logement 

152.  причина дії  cause d’action  
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153.  продукти produits alimentaires 

154.  прокинутися se réveiller  

155.  проспати ne pas se réveiller à temps 

156.  прочитати прo lire à propos de qch. 

157.  радити-порадити conseiller  

158.  разом ensemble  

159.  речовинні іменники noms de matière  

160.  ринок marché 

161.  рік année  

162.  річка rivière  

163.  робити рухавку faire de l’exercice (sportifs)  

164.  родичі parents, proches  

165.  родовий відмінок cas «Génitifs» 

166.  Росія Russie 

167.  рушник serviette 

168.  самостійно tout seul  

169.  свіжий, -а, -е, і frais, d´aujourd’hui 

170.  свято fête 

171.  середа mercredi 

172.  серпень août  

173.  синонімічні конструкції constructions-synonymes  

174.  Сирія Syrie 

175.  складне речення  phrase complexe  

176.  слова-антоніми mots-antonymes 

177.  собор cathédrale  

178.  спільнокореневі слова  mots de la même racine  

179.  споруда bâtiment  

180.  стадіон stade 

181.  стан état  

182.  стрічка film 

183.  студентський квіток carte d’étudiant  
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184.  субота samedi 

185.  супермаркет supermarché  

186.  тепер maintenant 

187.  теплий, -а, -е, -і tiède, chaud 

188.  тому що parce que 

189.  дй центр centre commercial 

190.  трикутник triangle  

191.  увечері le soir 

192.  Уганда Uganda  

193.  удень le jour 

194.  указівка  indice 

195.  улітку en été  

196.  фізичний, а, -е, -і physique 

197.  Франція France 

198.  футбол football 

199.  ходити/сходити aller (à pied) 

200.  хокей hockey 

201.  холодильник frigo 

202.  цирк cirque 

203.  час temps  

204.  Чехія république Tchèque  

205.  чудовий, а, -е, -і merveilleux, admirable, magnifique 

206.  шахи, мн. échecs  

207.  щойно je viens de 

208.  щомісяця chaque mois 

209.  юрист juriste, avocat 

210.  явища природи phénomène de la nature 
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УРОК 12 

 Українська Français 

1.  Америка Amérique  

2.  апельсин orange 

3.  апельсиновий сік jus d’orange  

4.  багато beaucoup de 

5.  банан banane 

6.  бачити voir 

7.  будинок maison, bâtiment  

8.  будь-який n’importe quel  

9.  булка brioche, petit-pain 

10.  ванна salle de bain 

11.  вдягатися s’habiller 

12.  взуття chaussure 

13.  взяти prendre 

14.  вибирати-вибрати choisir 

15.  вид транспорту moyen de transport 

16.  виделка fourchette 

17.  відділ secteur, rayon  

18.  вода eau 

19.  вправа exercice 

20.  гарячий, а, -е, -і chaud 

21.  господар maître (de la maison) 

22.  господарство ménage  

23.  господарчий, -а, -е, -і de ménage 

24.  господарчі товари articles de ménage  

25.  гумка gomme 

26.  декілька quelques 

27.  день  jour 

28.  дерево arbre 
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29.  дешевий, а, -е, -і pas cher, bon marché 

30.  дешево pas cher, bon marché 

31.  дівчина jeune fille  

32.  до avant 

33.  довгий, а, -е, -і long 

34.  довго longtemps, longuement 

35.  домашнє завдання devoirs 

36.  домогосподарка femme au foyer 

37.  дорогий, а, -е, -і cher 

38.  дорого cher 

39.  драматичний, -а, -е, -і de drame 

40.  дружній, я, -є, -і amical 

41.  
електричні 

товари=електротовари 
produits électriques  

42.  електронний, а, -е, -і électronique 

43.  європейський, а, -е, -і de l’Europe 

44.  життя, с.р. vie 

45.  завод usine 

46.  записати  inscrire (à la bibliothèque) 

47.  запитати  questionner 

48.  захворіти tomber malade 

49.  зверніть увагу! faite attention !  

50.  зимовий, -а, -е, -і d’hiver  

51.  зимовий, а, -е, -і d’hiver  

52.  зуб dent 

53.  зубна паста pâte dentifrice 

54.  зупинка arrêt  

55.  їдальня cantine 

56.  їздити aller (autrement qu’à pied)  

57.  ім’я, с.р. prénom  

58.  Індія Inde 
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59.  іноземний, а, -е, -і étranger  

60.  Іран Iran 

61.  канікули, мн.  vacances  

62.  капуста chou  

63.  картопля pomme de terre  

64.  каса caisse  

65.  каструля casserole 

66.  квиток billet 

67.  Кенія Kenya  

68.  Китай Chine 

69.  кілька quelques 

70.  кількість, ж.р. quantité  

71.  кінопалац cinéma  

72.  класти-покласти mettre 

73.  книгарня librairie 

74.  книжкова шафа bibliothèque (armoire) 

75.  ковбаса saucisson 

76.  кондитерський відділ confiserie 

77.  косметика cosmétique, produits de beauté  

78.  коштувати coûter  

79.  крем crème  

80.  кудись quelque part  

81.  курка  poule  

82.  куртка veste 

83.  лежати être 

84.  лимон citron 

85.  лист lettre 

86.  ліжко lit 

87.  лікар médecin  

88.  лікарня hôpital 

89.  лікувати soigner, traiter (un malade) 
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90.  лінійка règle  

91.  літній, я, -є, -і d’été  

92.  ложка cuillère  

93.  людина individu 

94.  люстерко miroir  

95.  м’ясний відділ boucherie 

96.  м’яч  balle 

97.  мало peu 

98.  масло beurre 

99.  медична карта carte médicale 

100.  мило savon 

101.  міжнародний, а, -е, -і international  

102.  місяць, ч.р. moi 

103.  модний, а, -е, -і à la mode  

104.  молодший, а, -е, -і cadet, petit  

105.  молоко lait  

106.  молочний відділ crèmerie  

107.  молочні продукти produits laitiers 

108.  море mer 

109.  м'ясо  viande  

110.  навчатися faire ses études 

111.  надовго pour longtemps 

112.  назва nom 

113.  називатися s’appeler  

114.  напій boisson 

115.  науковець savant 

116.  науковий, а, -е, -і scientifique  

117.  недорогий, а, -е, -і  peu couteux, pas cher 

118.  незабаром bientôt  

119.  ніж couteau 

120.  Німеччина Allemagne 



   

57 
 

121.  овочевий відділ rayon des légumes  

122.  огірок concombre 

123.  одяг vêtement 

124.  ознака indice 

125.  оперний, а, -е, -і d´opéra  

126.  парфумерний відділ parfumerie 

127.  парфуми, мн.  parfum 

128.  печиво pâtisserie  

129.  питання, с.р. question 

130.  південний, а, -е, -і du Sud 

131.  під час pendant  

132.  після après  

133.  піти aller (à pied) 

134.  платити-сплатити payer 

135.  поверх étage  

136.  поїхати  aller (en transport) 

137.  покупець, ч.р. acheteur  

138.  покупка achat 

139.  Польща Pologne  

140.  помилка faute 

141.  помідор tomate 

142.  поміняти(гроші) changer  

143.  порада conseil 

144.  порадити conseiller  

145.  порядкові числівники adjectifs numéraux ordinaux 

146.  посуд vaisselle 

147.  початися commencer  

148.  правило règle  

149.  придбати acheter 

150.  приїхати venir (par transport), arriver 

151.  прізвище nom de famille 
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152.  продавати-продати vendre  

153.  продавець vendeur  

154.  продуктовий магазин épicerie 

155.  разом ensemble 

156.  район contrée, région, quartier 

157.  речення, с.р. phrase 

158.  риба poisson 

159.  рибний відділ poissonnerie 

160.  різний, а, -е, -і différent  

161.  рік année  

162.  рушник serviette 

163.  сало gras 

164.  светр pull 

165.  свіжий, а, -е, -і frais, d´aujourd’hui 

166.  серпень, ч.р. août  

167.  сир fromage 

168.  сік jus 

169.  скільки combien  

170.  солодкий, а, -е, -і sucré  

171.  сплатити за  payer qch 

172.  спортивний одяг vêtements de sport 

173.  спортивний, а, -е, -і sportif  

174.  спочатку d’abord  

175.  станція station  

176.  старший, а, -е, -і grand, aîné  

177.  сторінка page  

178.  студентська поліклініка polyclinique des étudiants  

179.  студентський, а, -е, -і d’étudiant  

180.  сукня robe 

181.  супермаркет supermarché  

182.  сучасний, а, -е, -і moderne 
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183.  тарілка assiette  

184.  тарілка assiette  

185.  теплий, а, -е, -і chaud, tiède  

186.  теплі речі habits chauds 

187.  тепло il fait chaud (doux) 

188.  товар produit, marchandise  

189.  томатний cік jus de tomate 

190.  торговельна компанія société commerciale  

191.  точно  exactement 

192.  уживання, с.р. emploie  

193.  Українець l’Ukrainien  

194.  хлібний відділ boulangerie 

195.  холодна погода temps froid  

196.  холодний, а, -е, -і froid 

197.  холодно  il fait froid 

198.  художній, -я, -є, -і d’art  

199.  цибуля oignon  

200.  цукерка bonbon  

201.  цукор sucre  

202.  чайник bouilloire, théière  

203.  чашка tasse 

204.  чистий, а, -е, -і propre 

205.  читацький квиток carte de bibliothèque 

206.  шампунь shampoing 

207.  шахи, мн. échecs 

208.  школа école 

209.  щодня chaque jour 

210.  юрист juriste, avocat 

211.  яблуко pomme 

212.  яблучний сік jus de pomme 

213.  Японія Japon 
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УРОК 13 

 Українська Français 

1.  будівельна компанія entreprise de construction 

2.  борщ soupe aux choux et à la betterave 

3.  булка petit pain 

4.  бути у гостях être en visite  

5.  вареники petit pâté cuit (aux cerises etc.) 

6.  варити cuire 

7.  взуття, с.р. chaussure 

8.  виконати jouer, exécuter  

9.  відділ rayon  

10.  відомий, -а, -е, -і célèbre, connu 

11.  вітальня salon 

12.  вітання félicitation 

13.  вітати féliciter, saluer 

14.  власний, а, -е, -і privé 

15.  газова плита cuisinière à gaz  

16.  гід guide 

17.  гість, гості (мн.) hôte, visiteur, invité 

18.  господарчі товари équipements ménagers   

19.  гостинний, а, -е, -і hospitalier  

20.  гостинність, ж.р. hospitalité 

21.  дерево arbre 

22.  диван canapé 

23.  домогосподарка femme au foyer 

24.  жовтий , -а, -е, -і jaune 

25.  забувати-забути oublier, égarer 

26.  запросити у гості inviter, faire venir les invités  

27.  зупинка  station 

28.  зупиняти-зупинити arrêter  
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29.  зупинятися-зупинитися s’arrêter  

30.  зустрічати-зустріти rencontrer 

31.  їдальня buffet, cantine 

32.  іспит examen   

33.  іти в гості aller en visite 

34.  картина  tableau, peinture 

35.  класти-покласти mettre 

36.  колір couleur 

37.  конституція constitution 

38.  кросівки baskets  

39.  м’яч  balle 

40.  майстерня atelier 

41.  міжнародний, а, -е, -і international  

42.  мікрохвильова піч micro-onde   

43.  модний, -а, -е, -і à la mode 

44.  молодь jeunes  

45.  народ peuple 

46.  народитися naître  

47.  науковий, а, -е, -і scientifique 

48.  нести-принести porter-apporter 

49.  ніколи jamais 

50.  одягатися-одягтися s´habiller  

51.  оцінка note 

52.  печиво biscuits 

53.  письменник écrivain 

54.  південний, -а, -е, і du sud 

55.  пішки à pied  

56.  повернутися revenir, rentrer 

57.  попросити demander qn 

58.  прапор drapeau 

59.  прибрати nettoyer, ranger, mettre en ordre 
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60.  рідний natale  

61.  светр pull 

62.  свобода liberté 

63.  Середземне море mer Méditerranée   

64.  синій, -я, -є, -і bleu foncé  

65.  солодкий, а, -е, -і sucré  

66.  сон rêve  

67.  спальня chambre à coucher 

68.  страва plat 

69.  стрічка film 

70.  студентський квиток carte d’étudiant 

71.  сукня robe 

72.  твір essai 

73.  термінова справа affaire urgente  

74.  торт gâteau, tarte  

75.  художник peintre 

76.  цукерка bonbon 

77.  червоний, -а, -е, -і rouge 

78.  чорний, -а, -е, -і noir 

79.  школяр, школярка, школярі écolier(ère), écoliers 
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УРОК 14 

 Українська Français 

1.  автобус autobus 

2.  академік académicien 

3.  аеропорт aéroport 

4.  американці les américains 

5.  англійці les anglais 

6.  арабський, -а, -е, -і arabe 

7.  англійський, -а, -е, - і anglais 

8.  білий, -а, -е, - і blanc 

9.  будь ласка s’il vous plait  

10.  батьківщина pays natal 

11.  борщ вorchtch, soupe à la betterave 

12.  багато beaucoup 

13.  басейн piscine 

14.  бігати-бігти courir 

15.  біг course 

16.  бачити-побачити voir 

17.  бути (був, була, було, були) être 

18.  бокс boxe 

19.  балет ballet 

20.  бізнесмен businessmen 

21.  бо (тому що) parce que 

22.  бібліотека bibliothèque 

23.  бібліотекар bibliothécaire 

24.  березень mars 

25.  виділений , -а, -е, - і souligne 

26.  виділені слова les mots mis en relief 

27.  відчиняти-відчинити ouvrir 

28.  відкривати-відкрити ouvrir 

29.  він (вона, воно, вони) pronoms personnel il elle ils 
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30.  вітальня salon 

31.  влітку en été 

32.  взуття chaussures 

33.  витиратися-витертися s’essuyer 

34.  виступати s’envoler 

35.  вилітати-вилетіти départ vol 

36.  виліт vol 

37.  вихідний, -а, -е, - і jour de repos 

38.  вихідний день jour e repos 

39.  вираз, вислів expression 

40.  вечеряти-повечеряти lourd 

41.  відомий, -а, -е, - і connu 

42.  вересень septembre 

43.  важкий, -а, -е, - і difficile 

44.  в’єтнамці les vietnamiens 

45.  в’єтнамець le vietnamien 

46.  вісім huit 

47.  вживати utiliser 

48.  вживання utilisation 

49.  вибачте pardon 

50.  вулиця rue 

51.  власний, -а, -е, - і personnel 

52.  гостинний, -а, -е, - і hospitalier 

53.  гостинність hospitalité 

54.  гість visiteur 

55.  гості (в гостях) inviter 

56.  гра jeu 

57.  гривня grivna 

58.  готувати-приготувати préparer 

59.  готуватися-підготуватися se préparer 

60.  голод faim 
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61.  голодний, -а, -е, - і affame 

62.  гуляти-погуляти se promener 

63.  година heure 

64.  гаразд bien 

65.  довідка certificat 

66.  дівчина jeune fille 

67.  доїхати до arriver 

68.  додому à la maison 

69.  до jusqu’a 

70.  дорогий, -а, -е, - і cher 

71.  діти enfant 

72.  двері porte 

73.  дівчата filles 

74.  діставатися-дістатися arriver 

75.  довго longtemps 

76.  дякувати remercier 

77.  де où ? 

78.  добрий, -а, -е, - і bon 

79.  другий, -а, -е, - і autre 

80.  дев’ять neuf 

81.  документи documents 

82.  дужки (в дужках) entre parenthèses 

83.  дискотека discothèque 

84.  екскурсія excursion 

85.  економіка économie 

86.  економічний, -а, -е, -і économique 

87.  Європа Europe 

88.  європейський, -а, -е, - і européen 

89.  журналістика journalisme 

90.  звідки d’où 

91.  зачиняти-зачинити fermer 
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92.  займатися-зайнятися s’occuper 

93.  закривати-закрити fermer 

94.  захоплюватися-захопитися se passionner 

95.  захоплення passion 

96.  задоволений, -а, -е, - і content 

97.  зимовий, -а, -е, - і d’hiver 

98.  з, зі, із avec 

99.  завжди toujours 

100.  заперечення négation 

101.  зголодніти (стати голодним) avoir 

102.  зараз maintenant 

103.  зуб (зуби) dent 

104.  знайомство connaissance 

105.  знайомий, -а, -е, -і connu 

106.  залюбки avec 

107.  зупинка arrêt 

108.  зупиняти-зупинити arrêter 

109.  запитувати-запитати poser des questions 

110.  заходити до visiter 

111.  засіб пересування moyen de transport 

112.  інформатика informatique 

113.  іноземний, -а, -е, - і étranger 

114.  іспанці les espagnoles 

115.  іранці les iraniens 

116.  іти (йти) aller 

117.  історичний, -а, -е, - і historique 

118.  їздити-їхати aller 

119.  їдальня café 

120.  йорданці les jordaniens 

121.  клуб club 

122.  Крим Crimée 
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123.  квітковий, -а, -е, - і des fleurs 

124.  китайський, -а, -е, - і chinois 

125.  Конституція constitution 

126.  куртка veste 

127.  китайці les chinois 

128.  команда équipe 

129.  ключ clé 

130.  культура culture 

131.  кишеня poche 

132.  книгарня librairie 

133.  картопля pomme de terre 

134.  кілька quelque 

135.  студентський квиток carte d’étudiant 

136.  класти-покласти placer/mettre 

137.  конференція conférence 

138.  косметика cosmétologie 

139.  куди où 

140.  користуватися-скористуватися jouir 

141.  корабель vaisseau 

142.  коштувати couter 

143.  кав’ярня café 

144.  кабінет cabinet 

145.  кінопалац cinéma 

146.  крапка point 

147.  ліжко lit 

148.  лист (листя) liste 

149.  літати-летіти voler 

150.  листопад novembre 

151.  літак avion 

152.  ліфт ascenseur 

153.  ложка cuiller 
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154.  липень juillet 

155.  люди gens 

156.  мати (має) avoir 

157.  малювати-намалювати dessiner 

158.  мешкати vivre 

159.  мити laver 

160.  можна c’est possible de ? 

161.  майдан place 

162.  малюнок dessin 

163.  маршрутка mini bus 

164.  маршрутне таксі mini bus 

165.  недалеко pas loin  

166.  ніж couteau 

167.  надсилати-надіслати envoyer 

168.  науковці savant 

169.  нічого rien 

170.  незадоволений, -а, -е, - і n’est pas content 

171.  на жаль c’est dommage 

172.  навчання études 

173.  нема за що de rien 

174.  орудний відмінок cas instrumental 

175.  оцінка note 

176.  о котрій годині? à quelle heure ? 

177.  о пів на третю à trois heures et demie 

178.  оскільки par ce que 

179.  опера opéra 

180.  оперний, -а, -е, - і d’opéra 

181.  ось voila 

182.  олівець crayon 

183.  один l’un des 

184.  позначення désignation 
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185.  платити-сплатити pays 

186.  письменник écrivain 

187.  поїхати partir 

188.  пішки à pied 

189.  пісня chanson 

190.  попередній, -а, -е, - і précèdent 

191.  пишатися être fier 

192.  приносити-принести apporter 

193.  паста pate 

194.  плавати-пливти nager 

195.  плавання natation 

196.  повідомлення nouvelle 

197.  потяг train 

198.  прибігати-прибігти accourir 

199.  полетіти partir 

200.  прилетіти arriver 

201.  попливти flotter 

202.  продукти provisions 

203.  продуктовий магазин magasin 

204.  після après 

205.  пошта poste 

206.  проїзд passage 

207.  прогулянка promenade 

208.  пасажир passage 

209.  пароплав bateau 

210.  приїхати arriver 

211.  погано mal 

212.  потрібний, -а, -е, - і nécessaire 

213.  піти aller 

214.  поряд із a cote de  

215.  поверх étage 
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216.  погода temps 

217.  портрет portrait 

218.  потім après 

219.  раніше autre fois 

220.  разом ensemble 

221.  різати-порізати couper 

222.  річка rivière 

223.  рушник serviette 

224.  рік année 

225.  розповідь récit 

226.  розклад emploie du temps 

227.  різний, -а, -е, - і diffèrent 

228.  розташований, -а, -е, - і place 

229.  розповідати raconter 

230.  рахунок compte 

231.  студентський квиток carte 

232.  свій (своя, своє, свої) le sien 

233.  стадіон stade 

234.  столиця capitale 

235.  сидіти-сісти s’assoir 

236.  спортсмен sportif 

237.  свіжість fraicheur 

238.  сумісний, -а, -е, -і en comment 

239.  страва repas 

240.  сервіс service 

241.  свобода liberté 

242.  спортивний, -а, -е, - і sportif 

243.  спочатку d’abord 

244.  скільки combien 

245.  сніданок petit déjeuner 

246.  снідати-поснідати prendre le petit déjeuner 
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247.  станція station 

248.  сумісна дія action en commun 

249.  твір essai 

250.  тема thème 

251.  той (та, те, ті) celui la 

252.  теплий, -а, -е, - і chaud 

253.  традиція tradition 

254.  туризм tourisme 

255.  танець (танці) dense 

256.  турист touriste 

257.  тренер entraineur 

258.  трамвай tramway 

259.  тролейбус trolleybus 

260.  товариш camarade 

261.  товаришувати-потоваришувати être amis 

262.  Туреччина Turquie 

263.  торгівля commerce 

264.  торговельний, -а, -е, - і commercial 

265.  таблиця tableau 

266.  утворити former 

267.  удома à la maison 

268.  українці les ukrainiens 

269.  фотографувати-сфотографувати photographier 

270.  фотоапарат camera 

271.  футбол football 

272.  футболіст footballeur 

273.  хімічна чистка teinturerie 

274.  ходити marcher 

275.  хотіти-схотіти vouloir 

276.  художній, -а, -е, - і artistique 

277.  хлопець garçon 
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278.  цей (ця, це, ці) ce 

279.  цікавитися-поцікавитися s’intéresser 

280.  центр centre 

281.  центральний, -а, -е, - і central 

282.  число nombre 

283.  чистити-почистити nettoyer 

284.  черговий, -а, -е, - і de service 

285.  щосереди chaque mercredi 

286.  щонеділі chaque dimanche 

287.  щітка brosse  

288.  юрист juriste 
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УРОК 15 

 Українська Français 

1.  африканський, -а, -е, -і africain 

2.  автобусний, -а, -е, -і d’autobus 

3.  але mais 

4.  бути être 

5.  банкір banquier 

6.  боксер boxeur 

7.  бачитися se voir 

8.  без sans 

9.  бутерброд tartine 

10.  брати участь prendre part à, participer 

11.  боротьба (спортивна боротьба) lute (lute sportive) 

12.  батьківщина pays natal 

13.  база base 

14.  білий,- а, -е, -і blanc 

15.  бігати courir 

16.  вчитель instituteur 

17.  відпочинок repos 

18.  важливий,- а, -е, -і important 

19.  велике значення une grande valeur, importance 

20.  взимку en hiver 

21.  виделка fourchette 

22.  високі результати hauts résultats 

23.  виставка exposition 

24.  вид (види спорту) genre 

25.  вибач ( -те) excusez-moi, pardon 

26.  від… до de…a 

27.  вітатися dire bonjour, saluer 

28.  вокзал gare 

29.  відомий,- а, -е, -і connu, fameux 
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30.  вареник boulettes 

31.  вчити apprendre 

32.  відчиняти-відчинити ouvrir 

33.  вправи (спортивні) exercices physiques 

34.  гаразд bien 

35.  гості (у гостях) hôtes, invites, visiteurs 

36.  гід guide 

37.  горіх noix, noisette 

38.  гриби champignons 

39.  готель hôtel 

40.  гравець joueur 

41.  грати jouer 

42.  гра jeu 

43.  гарний,- а, -е, -і beau (belle), joli 

44.  гострий,- а, -е, -і pointu, aigu 

45.  гімнастика gymnastique 

46.  готуватися se préparer 

47.  діяльність activité 

48.  дорого c’est cher 

49.  дизайнер décorateur 

50.  далеко loin 

51.  допомагати-допомогти aider 

52.  державний,- а, -е, -і d’état, étatique 

53.  діловий,- а, -е, -і 

(діловий партнер) 

partenaire d’affaire 

54.  добре bien 

55.  додому à la maison, chez soi 

56.  до avant, jusqu’à 

57.  давай зустрінемося rencontrons-nous 

58.  дістатися arriver 

59.  як дістатися до comment aller a 

60.  десерт dessert 
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61.  дівчина jeune fille 

62.  електронний,- а, -е, -і électronique 

63.  європейський,- а, -е, -і européen 

64.  зустрічатися se voir 

65.  захоплюватися se passionner pour 

66.  зимовий,- а, -е, -і l’hiver 

67.  зрозуміло clair 

68.  звичайно bien sur 

69.  змагатися-позмагатися concurer 

70.  здоров’я sante 

71.  здоровий bonne sante 

72.  зварити cuire 

73.  змагання(спортивне) compétions 

74.  зупинятися-зупинитися s’arrêter, stopper 

75.  зупинка arrêt, station 

76.  значення sens 

77.  залюбки avec plaisir  

78.  зубна паста pate dentifrice 

79.  Західна Україна Ukraine occidentale 

80.  зрадіти se réjouir 

81.  завтра demain 

82.  займатися s’occuper de 

83.  іспанці l’espagnol 

84.  іспанський,- а, -е, -і espagnol 

85.  історик historien 

86.  історичний,- а, -е, -і historique 

87.  іноземний,- а, -е, -і étranger 

88.  їсти -з’їсти manger 

89.  їдальня buffet  

90.  їздити aller, voyager 

91.  Йорданія Jordanie 
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92.  компанія société 

93.  команда équipe 

94.  китайці les chinois 

95.  китайський,- а, -е, -і chinois 

96.  класичний,- а, -е, -і classique 

97.  ковбаса saucisson  

98.  кілометр kilomètre 

99.  корт court de tennis 

100.  ковзани patins 

101.  ковзатися-поковзатися patiner 

102.  краса beauté 

103.  канікули vacances 

104.  Карпати les Karpathes 

105.  косметика cosmétologie 

106.  косметичний,- а, -е, -і cosmétique 

107.  картопля pomme de terre 

108.  крем crème de beauté 

109.  крейда craie 

110.  класти-покласти placer 

111.  капуста choux 

112.  коридор couloir 

113.  ковзатися (лижами) faire du ski  

114.  кольоровий,- а, -е, -і les couleurs 

115.  користуватися se server de  

116.  лікарня  hôpital 

117.  ліки médicaments 

118.  лікувати  soigner 

119.  лікуватися se soigner 

120.  література littérature 

121.  лижи ski 

122.  ложечка cuiller 
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123.  людина personne 

124.  люди gens 

125.  місце lieu  

126.  менеджер manager 

127.  музикант musicien 

128.  мода mode 

129.  можна on peut 

130.  молодший,- а, -е, -і cadet 

131.  м’ясо viande 

132.  майонез mayonnaise 

133.  масло huile 

134.  млинець crêpe 

135.  мед miel 

136.  музей musée 

137.  метр mètre 

138.  міжнародний,- а, -е, -і international 

139.  мати (має) avoir 

140.  медицина médecine 

141.  мистецтво art 

142.  малювати-намалювати dessiner 

143.  мешкати habiter 

144.  мешканець habitant 

145.  модель (моделлю) modelé 

146.  мити laver 

147.  мило savon 

148.  молодець brave homme 

149.  мріяти rêver 

150.  нездоровий,- а, -е, -і malsain 

151.  народний,- а, -е, -і populaire  

152.  неділя dimanche 

153.  напої boissons 
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154.  недалеко n’est pas loin 

155.  називатися se nommer 

156.  національний,- а, -е, -і national 

157.  насилати- надіслати envoyer 

158.  настрій humeur 

159.  ніж couteau 

160.  не тільки, а й … non seulement 

161.  нагорода prix 

162.  отримувати-отримати recevoir 

163.  обідати-пообідати diner 

164.  оцінка note 

165.  овочі légumes 

166.  овочевий,- а, -е, -і de légumes 

167.  олія huile 

168.  озеро lac 

169.  олімпійські ігри les jeux olympiques 

170.  природа nature 

171.  перекладач traducteur 

172.  президент président 

173.  прикрашати- прикрасити décorer 

174.  прибрати ranger 

175.  пилосос aspirateur 

176.  пишатися être fier de 

177.  пити(випити) boire 

178.  піцерія pizzeria 

179.  піца pizza 

180.  пампушка brioche 

181.  після après 

182.  перемога victoire 

183.  приємний,- а, -е, -і plaisant 

184.  пахучий,- а, -е, -і aromatique 
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185.  поліклініка polyclinique 

186.  перемагати-перемогти vaincre 

187.  переможець vainqueur 

188.  плавати nager 

189.  плавання natation 

190.  поставити питання poser une question  

191.  плавець nageur 

192.  пісня (пісні) chanson 

193.  пам’ятка mémoire 

194.  рис riz 

195.  радіти avoir la joie 

196.  різний,- а, -е, -і diffèrent 

197.  рухавка (робити рухавку) gymnastique 

198.  рушник serviette 

199.  рука (руки) main (mains) 

200.  родина famille 

201.  результат résultat 

202.  стати devenir 

203.  співачка chanteuse 

204.  сучасний,- а, -е, -і modern 

205.  сир fromage 

206.  сало graisse 

207.  смажити rôtir 

208.  смажений,- а, -е, -і frit, rôti 

209.  сметана crème fraiche 

210.  смачний,- а, -е, -і délicieux, appétissants 

211.  спільний,- а, -е, -і commun, collectif 

212.  спілкуватися être en relations 

213.  спілкування communication 

214.  сани traineau 

215.  сила force 
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216.  субота samedi 

217.  східний,- а, -е, -і d’est oriental 

218.  село village 

219.  стрічка film 

220.  старий,- а, -е, -і vieux 

221.  стоматолог dentiste 

222.  старший,- а, -е, -і aine 

223.  Сімферополь Simferopol  

224.  студентський,- а, -е, -і d’étudiant 

225.  спільнокореневий,- а, -е, -і du même radicale  

226.  тому що parce que  

227.  трава herbe 

228.  торік l’année passée  

229.  тістечка gâteaux 

230.  тренуватися-потренуватися s’entrainer 

231.  тренування entrainement 

232.  тренер entraineur 

233.  танець dense 

234.  також aussi 

235.  участь participation 

236.  улюблений,- а, -е, -і préféré 

237.  французи les français 

238.  французький,- а, -е, -і français 

239.  фігура stature 

240.  ходити aller 

241.  Харків Kharkov 

242.  харківський,- а, -е, -і de Kharkov 

243.  художник printer 

244.  центральний,- а, -е, -і central 

245.  цукор sucre 

246.  частувати-почастувати régaler 
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247.  чудовий,- а, -е, -і parfait 

248.  чистити- почистити nettoyer 

249.  шоколад chocolat 

250.  шахи échecs 

251.  Ялта Yalta 

252.  як comment 
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УРОК 16 

 Українська Français 

1.  анатомічний, -а,-е, -і anatomique 

2.  адресат destinataire 

3.  брати участь participer 

4.  бо (оскільки, тому що) parce que 

5.  березень mars 

6.  баскетбольний, -а,-е, -і  de basketball 

7.  бажати- побажати souhaiter 

8.  бажання désir 

9.  баскетбол basketball  

10.  борщ bоrchtch 

11.  будь ласка s’il vous plait 

12.  без sans 

13.  банкір banquier 

14.  бібліотекар bibliothécaire 

15.  від кого de qui 

16.  виділений,-а,-е, -і mise en relief 

17.  вживання utilisation  

18.  виповнюватися  s’accomplir 

19.  виповнитися s’accomplir 

20.  вісімдесят quatre-vingt 

21.  вівторок mardi 

22.  вдячний, -а,-е, -і reconnaissant 

23.  вдячність reconnaissance 

24.  використати utiliser 

25.  вітати-привітати saluer, féliciter 

26.  вітання salutation 

27.  вже déjà 

28.  водій chauffeur 

29.  вік (вік особи) âge (l’âge de la personne) 
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30.  вказати indiquer 

31.  від кого de qui 

32.  вживання utilisation 

33.  відповідати répondre 

34.  відповідь réponse 

35.  вісімнадцять dix-huit 

36.  гість (гості) visiteurs/hôte 

37.  гостинний, -а,-е, -і hospitalier 

38.  гостинність hospitalité 

39.  гарячий, -а,-е, -і chaud 

40.  господар propriétaire / maitre 

41.  друг ami 

42.  для pour 

43.  дар cadeau 

44.  дата народження la date de naissance 

45.  дарувати-подарувати offrir 

46.  давати -дати donner 

47.  дякувати-подякувати remercier 

48.  довідка certificat 

49.  доброго дня bonjour 

50.  дитина enfant 

51.  добрий, -а, -е, -і bon 

52.  диван canapé 

53.  дев’ятнадцять dix-neuf 

54.  давальний відмінок cas datif 

55.  дуже beaucoup 

56.  дружина épouse 

57.  день народження anniversaire 

58.  допомагати-допомогти aider 

59.  допомога aide 

60.  держава état 
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61.  доповнити ajouter 

62.  другий -а,-е, -і autre 

63.  дивитися regarder 

64.  жінка femme 

65.  журнал journal 

66.  життя la vie 

67.  закінчувати-закінчити finir 

68.  зміна changement 

69.  запрошувати-запросити inviter 

70.  захоплюватися se passionner pour 

71.  зателефонувати téléphoner 

72.  зрадіти se réjouir 

73.  запрошення invitation 

74.  забрати prendre 

75.  забути oublier 

76.  з’явитися apparaitre 

77.  зачекати attendre 

78.  займатися s’occuper 

79.  знати savoir 

80.  завтра demain 

81.  здоровий, -а,-е, -і sain/de bonne santé 

82.  заспівати commencer à chanter 

83.  з’ясувати apprendre 

84.  зелений, -а,-е, -і vert 

85.  за кого de qui 

86.  знайомство connaissance 

87.  запитати-запитувати demander 

88.  зачекати attendre 

89.  зварити cuire 

90.  захоплюватися se passionner de 

91.  зміна changement 
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92.  казати- вказати dire 

93.  кому à qui 

94.  користуватися profiter, utiliser 

95.  кілька quelques 

96.  купувати-купити acheter 

97.  квартира appartement 

98.  київський, -а,-е, -і de Kiev 

99.  компонент composant 

100.  компанія compagnie 

101.  мати(має) avoir 

102.  місяць mois 

103.  минулий,-а,-е, -і passé 

104.  малюнок image 

105.  минулого року (торік) l’année passe 

106.  молодець brave homme 

107.  мікрохвильова піч micro-onde   

108.  малий,-а,-е, -і petit 

109.  малювати dessiner 

110.  м’ясо viande 

111.  молодий, -а, -е, -і jeune 

112.  м’яч balle 

113.  молодий,-а,-е, -і jeune 

114.  лікар médecin/docteur 

115.  лист feuille 

116.  листівка carte postale 

117.  літак avion 

118.  ліки médicaments 

119.  люди gens 

120.  липень juillet 

121.  листопад novembre 

122.  народження naissance 
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123.  народитися naitre 

124.  новини nouvelles 

125.  носити porter 

126.  незадоволений,-а,-е, -і n’est pas content 

127.  надіслати envoyer 

128.  наступний,-а,-е, -і suivant/prochain 

129.  належати appartenir 

130.  отримувати-отримати recevoir 

131.  оскільки (бо, тому що) parce que 

132.  о котрій годині à quelle heure 

133.  одногрупник de même groupe 

134.  поставити mettre /déposer 

135.  подарувати offrir/présenter 

136.  подарунок cadeau 

137.  подобатися-сподобатися plaire 

138.  побажати souhaiter 

139.  порадити donner le conseil 

140.  порада conseil 

141.  піч fourneau 

142.  приємний,-а,-е, -і agréable 

143.  приємно il est agréable 

144.  парфуми parfums 

145.  піти aller a pied 

146.  полетіти aller en avion/voler 

147.  поставити питання poser la question 

148.  подорожувати voyager 

149.  подорож voyage 

150.  порівняти comparer 

151.  помити laver 

152.  приносити-принести apporter 

153.  показувати- показати monter 
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154.  привітати saluer 

155.  привітання salutation 

156.  прогулянка promenade 

157.  предмет objet 

158.  підрядне речення phrase subordonnée 

159.  рік an/année 

160.  радіти-зрадіти se réjouir 

161.  радість joie 

162.  радісний,-а,-е, -і joyeux 

163.  разом з ensemble 

164.  радий,-а,-е, -і content 

165.  розпочати commencer 

166.  різати couper 

167.  сукня robe 

168.  свято fête 

169.  святковий,-а,-е, -і de fête 

170.  святкувати fêter/célébrer 

171.  сідати- сісти s’assoir 

172.  співати- заспівати chanter 

173.  сподобатися plaire 

174.  сметана crème fraiche 

175.  субота samedi 

176.  супермаркет supermarché 

177.  справи affaire 

178.  син fils 

179.  сполучник conjonction 

180.  сполучні слова mots conjonctifs 

181.  словосполучення combinaison de mots 

182.  складний,-а,-е, -і complique/compose 

183.  скористатися profiter 

184.  скільки (на скільки) combien 



   

88 
 

185.  смачний,-а,-е, -і délicieux 

186.  спортсмен sportsmen 

187.  синонім synonyme 

188.  торік l’année passée 

189.  товариш camarade 

190.  традиція tradition 

191.  тиждень semaine 

192.  танцювати- потанцювати danser 

193.  той (та, те, ті) ce/celui  

194.  успіх succès 

195.  фотоальбом photo album 

196.  хлоп’я petit garçon 

197.  хлопець garçon  

198.  цукерки bonbons 

199.  цікавий,-а,-е, -і intéressant 

200.  чай thé 
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УРОК 17 

 Українська Français 

1.  академія académie 

2.  академік académicien 

3.  бажати-побажати souhaiter 

4.  боротися lutter 

5.  боротьба lute 

6.  батьківщина pays natal 

7.  бо parce que 

8.  березень mars 

9.  бог dieu 

10.  вступати- вступити entrer à l’université  

11.  важкий,-а,-е, -і lourd  

12.  важко il est difficile 

13.  воля liberté 

14.  вільний,-а,-е, -і libre 

15.  відбуватися se passer 

16.  вдячний,-а,-е, -і reconnaissant 

17.  великий,-а,-е, -і grand 

18.  відомий,-а,-е, -і connu 

19.  виділений,-а,-е, -і souligne 

20.  відмінок cas 

21.  весь (вся, все, всі) tous 

22.  вихідний,-а,-е, -і de repos 

23.  вираження se marier 

24.  вийти заміж rendre 

25.  господар maître 

26.  гості visiteurs 

27.  гроші argent 

28.  гуляти se promener 

29.  гід guide 
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30.  дружина épouse 

31.  допомогти aider 

32.  діти enfants 

33.  диплом diplôme 

34.  добрий,-а,-е, -і bon 

35.  дізнатися savoir 

36.  жінка femme 

37.  журналіст journaliste 

38.  життя vie 

39.  значення sens 

40.  зустріч rencontre 

41.  залежати від dépendre de  

42.  здоров’я santé 

43.  знову de nouveau 

44.  закінчити finir 

45.  забрати prendre 

46.  зрадіти se réjouir 

47.  зустрітися se rencontrer 

48.  зробити faire 

49.  закликати appeler 

50.  замість au lieu de  

51.  знаменитий,-а,-е, -і célèbre 

52.  іранський,-а,-е, -і iranien 

53.  інструмент instrument 

54.  кобза instrument de musique ukrainien 

55.  кобзар ukrainien joueur de kobza 

56.  кріпак esclave 

57.  класичний,-а,-е, -і classique 

58.  квітень avril 

59.  книгарня libraire 

60.  книга livre 
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61.  лекція conférence 

62.  легкий,-а,-е, -і léger 

63.  люди gens 

64.  ліки médicaments 

65.  лікарня hôpital 

66.  лікувати traiter 

67.  лікування guérison 

68.  мрія rêve 

69.  малий,-а,-е, -і petit 

70.  мистецтво art 

71.  мріяти rêver 

72.  музичний,-а,-е, -і musical 

73.  малювати dessiner 

74.  науковий,-а,-е, -і scientifique 

75.  називати-назвати nommer  

76.  назва nom  

77.  народ peuple  

78.  незалежність indépendance 

79.  незалежний,-а,-е, -і indépendant  

80.  нездоровий,-а,-е, -і malade  

81.  незабаром bientôt  

82.  належати appartenir 

83.  наступного дня le lendemain  

84.  надіслати envoyer  

85.  національний, -а,-е,-і national  

86.  одружитися se marier  

87.  останній, -я,-є,-і dernier  

88.  ознака signe 

89.  одночасність simultanéité  

90.  особа personne  

91.  особовий, -а,-е,-і personnel  
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92.  однорідний, -а,-е,-і homogène  

93.  поет poète  

94.  поезія poésie  

95.  поетичний, -а,-е,-і poétique 

96.  портрет portrait  

97.  патріот patriote  

98.  патріотичний, -а,-е,-і patriotique  

99.  письменник écrivain  

100.  подобатися plaire  

101.  перекладати traduire  

102.  перекладач traducteur  

103.  продати  vendre  

104.  подорожувати voyager  

105.  подорож voyage  

106.  певний, -а,-е,-і déterminer  

107.  попередній précédent  

108.  поряд із à cote de  

109.  потрібний, -а,-е,-і nécessaire  

110.  послідовний, -а,-е,-і successif  

111.  послідовність suite  

112.  послідовно logiquement  

113.  після того, як après que  

114.  позначити  marquer  

115.  порадити donner le conseil 

116.  пам’ятник monument  

117.  повернутися revenir  

118.  письменник écrivain  

119.  погода temps   

120.  розповісти raconter   

121.  радіти se réjouir  

122.  родина famille  
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123.  стати devenir  

124.  сирота orphelin  

125.  солдат soldat  

126.  світ monde  

127.  страва plat  

128.  серпень aout  

129.  сідати - сісти s’assoir 

130.  срібний, -а,-е,-і argent  

131.  співати chanter  

132.  старовинний, -а,-е,-і ancien  

133.  сплатити  payer  

134.  стояти se trouver  

135.  словосполучення combinaison des mots 

136.  словосполучник conjonction  

137.  складнопідрядний subordonné  

138.  спільний, -а,-е,-і commun 

139.  талант talent  

140.  талановитий, -а,-е,-і de talent  

141.  твір (твори) œuvre  

142.  такий, -а, -е, -і pareil  

143.  творчість génie créateur  

144.  теплий, -а,-е,-і chaud  

145.  улюблений, -а,-е,-і préféré  

146.  українець (-ка) ukrainien  

147.  учений savant  

148.  увесь (уся, усе, усі ) tout  

149.  уранці au matin  

150.  фахівець spécialiste  

151.  хлопець gars / garçon  

152.  хотіти vouloir  

153.  хворий, -а,-е,-і malade  
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154.  художник peintre  

155.  художні, -я,-є,-і d’art 

156.  холодний, -а,-е,-і froid  

157.  цар roi  

158.  цей (ця, це, ці) ce, cet  

159.  цікавий, -а,-е,-і intéressant  

160.  цікавитися s’intéresser  

161.  чистий, -а, -е, -і propre 

162.  читацький квиток carte d’abonnement  

163.  частина (частина світу) partie (partie du monde) 

164.  чудовий, -а,-е,-і parfait  

165.  щасливий, -а,-е,-і heureux  

166.  щастя bonheur  

167.  щасливо bon chance  
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УРОК 18 

 Українська Français 

1.  Азовське море mer d’Azov 

2.  більш за plus que/plus de  

3.  більший, -а, -е, -і plus grand 

4.  близький, -а, -е, -і proche 

5.  близько tout près 

6.  ближчий, -а, -е, -і plus proche 

7.  біля à cote de 

8.  бажаний, -а, -е, -і désiré 

9.  бажання désir 

10.  вищий, -а, -е, -і supérieur 

11.  вузький, -а, -е, -і étroit 

12.  вужчий, -а, -е, -і plus étroit 

13.  використовувати-використати utiliser, employer 

14.  впевненіше avec assurance 

15.  відділ classe 

16.  вільний час temps libre 

17.  важливий, -а, -е, -і important 

18.  високий, -а, -е, -і haut 

19.  вдягнути habiller 

20.  вдягнутися s’habiller 

21.  виноград raisin 

22.  володіти posséder 

23.  весною au printemps 

24.  весна printemps 

25.  виявлятися s’exprimer 

26.  вітер vent 

27.  весняний, -а, -е, -і de printemps 

28.  вид espèce, paysage 

29.  вид транспорту moyen de transport 
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30.  влітку en été 

31.  взимку en hiver 

32.  вересень septembre 

33.  ванна baignoire 

34.  гарячіший, -а, -е, -і plus chaud 

35.  гарячий, -а, -е, -і chaud 

36.  гарний, -а, -е, -і joli 

37.  гарно bien 

38.  грудень décembre 

39.  грудневий, -а, -е, -і de décembre 

40.  гірший, -а, -е, -і le pire  

41.  глибокий, -а, -е, -і profond 

42.  глибший, -а, -е, -і plus profond 

43.  глибоко profondément 

44.  голосно à haute voix 

45.  голосніше plus haut plus fort 

46.  градус dégrée 

47.  дорогий, -а, -е, -і cher 

48.  дорожчий, -а, -е, -і plus cher 

49.  дорого c’est cher 

50.  дужий, -а, -е, -і fort 

51.  дужчий, -а, -е, -і plus fort 

52.  довгий, -а, -е, -і long 

53.  довший, -а, -е, -і plus long  

54.  дешевий, -а, -е, -і bon marché 

55.  дешевший, -а, -е, -і de meilleur marché 

56.  довго longtemps 

57.  добре bien 

58.  дощ pluie 

59.  дощити il pleut 

60.  дерево arbre 
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61.  диня melon 

62.  допомога aide 

63.  іспит examen 

64.  жовтий, -а, -е, -і jaune 

65.  земля terre 

66.  засвітити allumer  

67.  зеленіший, -а, -е, -і plus vert 

68.  зручніший, -а, -е, -і plus commode 

69.  зручно confortablement   

70.  зручніше c’est plus commode 

71.  звернутися s’adresser 

72.  захотіти  vouloir  

73.  залишитися rester 

74.  зимовий, -а, -е, -і d’hiver 

75.  за якої умови à quelle condition 

76.  короткий, -а, -е, -і court 

77.  коротший, -а, -е, -і plus court 

78.  кожний, -а, -е, -і chaque 

79.  коло cercle 

80.  краще mieux 

81.  кращий, -а, -е, -і mieux que 

82.  край чого bout 

83.  крига glace  

84.  купатися- купатися se baigner, se nager  

85.  канікули vacances 

86.  літо été 

87.  літній, -а, -е, -і d’été 

88.  легкий, -а, -е, -і facile 

89.  легко facilement 

90.  легший, -а, -е, -і plus facile 

91.  ліфт ascenseur 
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92.  ліпший, -а, -е, -і meilleur 

93.  листя feuille 

94.  лютневий, -а, -е, -і de févriers 

95.  малий, -а, -е, -і petit  

96.  менш за moins de 

97.  менший, -а, -е, -і plus petit 

98.  міра mesure 

99.  модний, -а, -е, -і à la mode 

100.  можливий, -а, -е, -і possible 

101.  можна on peut 

102.  молодший, -а, -е, -і cadet 

103.  молочний відділ rayon laitière 

104.  недобре pas bien 

105.  найзеленіший, -а, -е, -і le plus vert 

106.  новіший, -а, -е, -і plus nouveau 

107.  низький, -а, -е, -і bas 

108.  нижчий, -а, -е, -і plus bas 

109.  найновіший, -а, -е, -і plus nouveau 

110.  найбільш (найбільше) le plus 

111.  найменш (найменше) le moins 

112.  найкращий, -а, -е, -і le meilleur 

113.  найтепліше le plus chaud 

114.  найвищий, -а, -е, -і le plus haut 

115.  найближчий, -а, -е, -і le plus proche 

116.  наймолодший, -а, -е, -і le plus cadet 

117.  найцікавіший, -а, -е, -і le plus intéressant 

118.  найвідоміший, -а, -е, -і le plus connu 

119.  найсучасніший, -а, -е, -і le plus modern 

120.  найдорожчий, -а, -е, -і le plus cher 

121.  найстаріший, -а, -е, -і le plus vieux 

122.  найвродливіший, -а, -е, -і le plus beau 
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123.  найскладніший, -а, -е, -і le plus difficile 

124.  найважливіший, -а, -е, -і le plus complique 

125.  найхолодніший, -а, -е, -і le plus important 

126.  найтепліший, -а, -е, -і le plus délicieux 

127.  найнижчий, -а, -е, -і le plus froid 

128.  найширший, -а, -е, -і le plus chaud 

129.  найдовший, -а, -е, -і le plus bas 

130.  найзатишніший, -а, -е, -і le plus large 

131.  найчистіший, -а, -е, -і le plus long 

132.  навесні au printemps 

133.  недалеко від non loin 

134.  навпроти en face de 

135.  найвищий ступінь порівняння superlatif 

136.  одяг vêtements 

137.  оцінка note  

138.  обабіч le long de 

139.  осінь automne 

140.  осінній, -я, -є, -і d’automne 

141.  описати décrire 

142.  порівняти comparer 

143.  порівняння comparaison 

144.  простий, -а, -е, -і simple 

145.  попереду (поперед) devant 

146.  посеред au milieu 

147.  помешкання habitation 

148.  підрядне речення phrase subordonnée 

149.  прийти venir 

150.  приїхати arriver 

151.  поїхати  aller 

152.  погода temps 

153.  просторіший, -а, -е, -і plus vaste 
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154.  повернути tourner 

155.  піти aller 

156.  парасоля parapluie 

157.  персик pêche 

158.  пора (пора року) saison 

159.  падати -упасти tomber 

160.  подобатися plaire 

161.  подарунок cadeau 

162.  почуватися (погано, добре) se porter 

163.  південь sud 

164.  північ nord 

165.  позавчора avant-hier 

166.  продукти produits 

167.  продуктовий, -а, -е, -і d’alimentation 

168.  підлога plancher 

169.  піцерія pizzéria 

170.  реєструвати enregistrer 

171.  реєстратура réception 

172.  рости grandir 

173.  радіти se réjouir 

174.  світити briller 

175.  світло lumière 

176.  ступінь degrés 

177.  ступінь порівняння degrés de comparaison 

178.  складний, -а, -е, -і composé 

179.  складніший, -а, -е, -і plus compliqué 

180.  спека chaleur 

181.  сонце soleil 

182.  сніг neige 

183.  скупатися se baigner 

184.  святкувати fêter 



   

101 
 

185.  свято fête 

186.  січень janvier 

187.  старіший, -а, -е, -і plus vieux 

188.  сучасніший, -а, -е, -і plus moderne 

189.  тепліший, -а, -е, -і plus chaud 

190.  тихо sans bruit 

191.  тихіше silence 

192.  тривати durer 

193.  темно il fait sombre 

194.  учора hier 

195.  умова condition 

196.  форма forme 

197.  хліб pain 

198.  хлібний, -а, -е, -і de pain 
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УРОК 19 

 Українська Français 

1.  або ou 

2.  активний,-а,-е, і actif 

3.  близько très près 

4.  батьківщина pays natal 

5.  бавитися-побавитися jouer 

6.  бо mais 

7.  боліти faire mal 

8.  біля à côté de 

9.  бути-бувати être 

10.  бувай adieu 

11.  божий,-а,-е, і de dieu 

12.  бажати souhaiter 

13.  безособовий,-а,-е, і impersonnel 

14.  взуття chaussures 

15.  відвідувач visiteur 

16.  виконавець réalisateur 

17.  воскресати-воскреснути ressusciter 

18.  відсувати- відсунити écarter 

19.  вразити frapper 

20.  вечірній,-я,-є, і soir 

21.  вийти sortir 

22.  великдень paque 

23.  великодній,-я,-є, і de paque 

24.  вишити broder 

25.  вишитий,-а,-е, і brodé 

26.  вишиванка vêtements brodés 

27.  вишня cerise 

28.  відвідувати visiter 

29.  вдягатися s’habiller 
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30.  вітатися saluer 

31.  вночі dans la nuit 

32.  виконати réaliser 

33.  виконуючий,-а,-е, і réalisateur 

34.  втрачати perdre 

35.  відбуватися-відбутися se passer  

36.  власний,-а,-е, і privé 

37.  виражати exprimer 

38.  вираження expression 

39.  візерунок dessin 

40.  взяти prendre 

41.  видати (гроші) donner 

42.  випити boire 

43.  вживати-вжити utiliser 

44.  відчинити ouvrir 

45.  випрати laver 

46.  видужати guérir 

47.  господарка propriétaire 

48.  гості visiteurs 

49.  гора  montagne 

50.  дужки (в дужках) entre parenthèses 

51.  довший,-а,-е, і plus long 

52.  дієприкметник participe 

53.  доцільність rationnel 

54.  донька fille 

55.  душа âme 

56.  духовний spirituel 

57.  дешево bon marché 

58.  дякувати remercier 

59.  дорослі adulte 

60.  далекий,-а,-е, і lointain 
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61.  додавати ajouter 

62.  добробут aisance 

63.  давній,-я,-є, і ancien 

64.  до котрої години jusqu’à quelle heure 

65.  зайвий cahier 

66.  злочин criminel 

67.  зараз maintenant 

68.  заснути s’endormir 

69.  застеляти-застелити couvrir 

70.  застелений,-а,-е, і couvert 

71.  зумовлений,-а,-е, і conditionné 

72.  зумовити conditionner 

73.  зумовленість condition 

74.  загубити perdre 

75.  запізнюватися être en retard 

76.  зігріти réchauffer 

77.  займатися s’occuper 

78.  заява demande 

79.  запропонувати proposition 

80.  закон loi 

81.  звичай utiliser 

82.  захворіти malade 

83.  зручний,-а,-е, і confortable 

84.  зібратися se réunir 

85.  забути oublier 

86.  зупинитися s’arrêter 

87.  зварити cuire 

88.  зварений,-а,-е, і cuit 

89.  задовольняти satisfaire 

90.  за все pour tout 

91.  істина réalité, vérité 



   

105 
 

92.  ікона icone 

93.  Ісус Христос Jésus Crist 

94.  їжа nourriture 

95.  корабель bateau navire 

96.  край pays 

97.  купити acheter 

98.  куплений,-а,-е, і acheté 

99.  картина photo, peinture 

100.  куштувати gouter 

101.  консультація consulter 

102.  карати- покарати punir 

103.  кара châtiment 

104.   покараний punition  

105.  кілька століть тому il y a quelques siècles 

106.  краще mieux 

107.  кашляти tousser 

108.  квітнути fleurir 

109.  кошеня petit chat 

110.  курка poulet 

111.  курячий,-а,-е, і de poulet 

112.  крашанка œuf couvert de dessin 

113.  кохання amour 

114.  куток coin  

115.  краса beauté 

116.  конструкція construction 

117.  картопля pomme de terre 

118.  легший,-а,-е, і plus facile 

119.  ліки médicaments 

120.  лише seulement 

121.  лягати спати se mettre au lit 

122.  лікування traitement 
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123.  лікувати traiter 

124.  мити-помити laver 

125.  мало peu 

126.  материк continent 

127.  мистецтво art 

128.  можна on peut 

129.  наступний,-а,-е, і suivant 

130.  молитися prier 

131.  молитва prière 

132.  мед miel 

133.  нескладний,-а,-е, і pas compliqué 

134.  необхідність nécessité 

135.  надія espoir 

136.  найкращий,-а,-е, і le meilleur 

137.  необхідно Il est nécessaire 

138.  напої  boissons 

139.  накрити couvrir 

140.  накритий,-а,-е, і couvert 

141.  не лише, а й … non seulement mais 

142.  навесні au printemps 

143.  ніколи jamais 

144.  одяг vêtements 

145.  одягнути habiller 

146.  одягнений habiller 

147.  особливий,-а,-е,і particulier 

148.  оскільки parce que 

149.  освіта éducation 

150.  один одному l’un l’autre 

151.  оживати-ожити revivre 

152.  попереду devant  

153.  позаду derrière 
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154.  пекти cuire 

155.  печений,-а,-е, і cuit au four 

156.  прикрашати- прикрасити décorer 

157.  почистити nettoyer 

158.  пасивний,-а,-е, і passif 

159.  птахи oiseaux 

160.  придбати acquérir 

161.  повідомити informer 

162.  поставити mettre 

163.  покласти mettre 

164.  побудувати construire 

165.  потрібно il est nécessaire  

166.  потрібний,-а,-е, і nécessaire 

167.  перевіряти vérifier 

168.  посольство ambassade 

169.  почуватися se sentir 

170.  пропонувати-запропонувати proposer 

171.  померти mourir 

172.  померлий,-а,-е, і mort 

173.  покараний,-а,-е, і puni 

174.  покарати punir 

175.  пофарбувати peindre 

176.  пофарбований,-а,-е, і peint, teint 

177.  пропозиція proposition 

178.  приємно enchanté 

179.  простирадло couverture 

180.  помешкання habitation 

181.  посвячений,-а,-е, і consacré à 

182.  Пасха Paques 

183.  прибирати faire la chambre 

184.  прокинутися se réveiller 
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185.  пиріжки petits pates 

186.  поетеса poétesse 

187.  поет poète 

188.  промисловий,-а,-е, і industriel 

189.  потрібен (потрібна, потрібне, -і) 

потрібні) 

nécessaire 

190.  реєстратура bureau 

191.  розташований,-а,-е, і situe se trouve 

192.  розуміти comprendre 

193.  розповідати raconteur 

194.  розпочатися commencer 

195.  розмалювати couvrir de dessin 

196.  родзинки raisin 

197.  рід ligne de génération 

198.  родина famille 

199.  рідний,-а,-е, і proche 

200.  родичі proches 

201.  різноманітний,-а,-е, і divers 

202.  радісно joyeusement 

203.  радитися-порадитися tenir le conseil 

204.  розписувати peindre 

205.  рушник serviette 

206.  речі choses 

207.  собор cathédrale 

208.  скопіювати copier 

209.  скопійований,-а,-е,і calqué 

210.  свідоцтво certificat 

211.  створити créer 

212.  смажити  frire 

213.  смажений,-а,-е, і frit 

214.  смачний,-а,-е, і délicieux 

215.  сподобатися plaire 
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216.  стаття article 

217.  смакувати gouter 

218.  слід trace 

219.  сподівання compte 

220.  святити - посвятити initier imiter 

221.  святковий,-а,-е, і de fête 

222.  святий,-а,-е, і saint 

223.  священик prêter 

224.  століття siècle 

225.  серед permis 

226.  солодкий,-а,-е, і secret 

227.  спідниця juge 

228.  сувеніри souvenirs 

229.  свіжий,-а,-е, і frais 

230.  светр chandail 

231.  світ monde 

232.  сходити до лікаря visite le médecin 

233.  схід сонця lever du soleil 

234.  село village 

235.  твій (твоя, твоє. твої) le tien 

236.  фарбувати-пофарбувати peindre 

237.  фарба couleur 

238.  хата maison 

239.  християнка chrétienne 

240.  християни chrétiens 

241.  християнство christianisme 

242.  храм temple 

243.  циліндр cylindre 

244.  циліндричний,-а,-е, і cylindrique 

245.  яскравий,-а,-е, і voyant 

246.  яблуко pomme 
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УРОК 20  

 Українська Français 

1.  авто  voiture  

2.  аптека  pharmacie  

3.  аптекар  pharmacien   

4.  апельсини  oranges  

5.  будівельник   constructeur   

6.  будувати  bâtir  

7.  будівельний  de construction  

8.  болить  fait mal 

9.  біль  douleur  

10.  боліти  faire mal  

11.  бігати  courir  

12.  бібліотека  bibliothèque  

13.  бібліотекар  bibliothécaire  

14.  біля  près de 

15.  бажати  désirer  

16.  брати  prendre  

17.  бронхіт  bronchite  

18.  батьківщина  pays natal  

19.  будьте здоровими  bon santé  

20.  висока температура  température élevé  

21.  вокзал  gare  

22.  відпустка  vacances  

23.  випити  boire  

24.  вітати  féliciter  

25.  вітатися  se saluer  

26.  відповідати на запитання répondre à la question  

27.  вітаміни  vitamines  

28.  взяти  prendre  

29.  виконувати  accomplir  
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30.  втомитися  être fatigué 

31.  вжити  employer 

32.  вивчати  étudier 

33.  вибирати  choisir 

34.  вечеряти  diner 

35.  відвідувати  visiter 

36.  відвідування  visite 

37.  відчувати - відчути   se sentir 

38.  відчуття  sentiment 

39.  вдягнутися  s’habiller 

40.  відповідний  correspondant  

41.  вранці  le matin, dans la matinée 

42.  виписати рецепт  inscrire une ordonnance 

43.  відмінна оцінка une note excellente 

44.  витертий , -а, -е, -і essuyé 

45.  відчиняти  ouvrir 

46.  ввійти  entrer 

47.  градус  dégrée 

48.  горло  gorge 

49.  голова  tête 

50.  грип  grippe 

51.  головний , -а, -е, -і mal de tête  

52.  гарний , -а, -е, -і bon, beau, joli 

53.  гості  visiteurs 

54.  гірше  pire  

55.  грати  jouer 

56.  дієприкметник  participe 

57.  дієприслівник  gérondif 

58.  дивитися  regarder 

59.  дякувати - подякувати remercier 

60.  дарувати - подарувати  faire un cadeau, offrir 



   

112 
 

61.  документ  document 

62.  диск  disque 

63.  довідка  information 

64.  довідковий відділ bureau de renseignement  

65.  допомагати - допомогти  aider 

66.  додаткова дія  action supplémentaire 

67.  давати  donner 

68.  дужий, -а, -е, -і  fort 

69.  дізнатися  apprendre 

70.  дбати про soigner, prendre soin de 

71.  домашній , -я, -є, -і domestique 

72.  доїхати до  aller jusqu’à, arriver à 

73.  давній , -я, -є, -і ancien, antique 

74.  день народження anniversaire 

75.  дощ  pluie 

76.  економіка  économie 

77.  економічний , -а, -е, -і économique 

78.  економіст  économiste 

79.  експрес - потяг  train express, rapide 

80.  ефективний  efficace, effectif 

81.  екскурсія  excursion 

82.  європейський  européen 

83.  жінка  femme, épouse 

84.  жіночий, -а, -е, -і  féminin, de femme  

85.  журнал  magazine 

86.  журналіст  journaliste 

87.  жовтий, -а, -е, -і  jaune 

88.  журналістка  journalisme 

89.  звертатися  s’adresser 

90.  здати  rendre 

91.  згадувати  se souvenir de, se rappeler 
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92.  зачекати  attendre 

93.  задоволений, -а, -е, -і  content 

94.  заходити  entrer 

95.  зайти  venir 

96.  захворіти  tomber malade 

97.  застуджуватися - застудитися  prendre froid 

98.  застуда  refroidissement 

99.  знову  de nouveau 

100.  збудувати  construire 

101.  збудований , -а, -е, -і construit 

102.  завжди  toujours  

103.  зустріч  rencontre 

104.  зустрітися  se rencontrer 

105.  залишити  laisser, quitter 

106.  зустріти  rencontrer 

107.  захотіти  vouloir 

108.  залізнична каса  caisse de chemin de fer  

109.  захоплюватися  entrain 

110.  закінчувати  finir 

111.  зрадіти se réjouir 

112.  зробити  faire 

113.  з’їздити  aller, faire un voyage  

114.  запросити  inviter 

115.  здоровий, -а, -е, -і  soin, en bonne santé 

116.  здоров’я  santé  

117.  іти  aller 

118.  історія  histoire 

119.  іноземці  étrangers 

120.  іспит  examen 

121.  їхати  aller 

122.  їсти  manger  
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123.  їздити  voyager 

124.  концерт  concert 

125.  компанія  compagnie 

126.  кашляти  tousser 

127.  кашель  toux 

128.  Китай  Chine  

129.  китайський, -а, -е, -і  chinois 

130.  каша  bouillie 

131.  кухар  cuisinier 

132.  колір  couleur 

133.  користуватися  profiter 

134.  каструля  casserole 

135.  купити квитки  acheter des billets 

136.  краще  mieux 

137.  легені  poumons 

138.  лікуватися  traiter 

139.  лежати в ліжку  être dans le lit 

140.  лимон  citron 

141.  лікарський  médical 

142.  лікарські трави  herbes médicinales 

143.  медичний  médical 

144.  можливо  c’est possible 

145.  медична сестра  infirmière 

146.  медичний брат  infirmier 

147.  медична картка  carte médicale 

148.  могти  pouvoir 

149.  міряти - помріяти  mesurer 

150.  мріяти - помріяти  rêver 

151.  мистецтво  art 

152.  малювати  dessiner  

153.  можна  on peut, c’est possible  
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154.  наслідок  résultat, conséquence  

155.  надворі  dehors, à l’extérieur  

156.  народний, -а, -е, -і  populaire  

157.  нести  porter 

158.  настрій  humeur  

159.  незнайомий, -а, -е, -і  inconnu 

160.  намалювати  dessiner  

161.  низький , -а, -е, -і bas  

162.  неділя  dimanche  

163.  навчаючись  en faisant ses études   

164.  навчатися  faire les études 

165.  надіслати  envoyer 

166.  необхідний , -а, -е, -і indispensable  

167.  необхідно  il faut  

168.  нежить  être enrhumé 

169.  нема за що  de rien  

170.  незабаром  bientôt  

171.  навіщо  à quoi bon  

172.  одяг  vêtement  

173.  одягти  habiller 

174.  обідати  déjeuner  

175.  обирати  choisir  

176.  оглядати - оглянути  examiner (malade) 

177.  одужувати - одужати  se rétablir  

178.  отримувати - отримати  obtenir  

179.  отримати  toucher 

180.  огляд  examen médicale  

181.  одужання  rétablissement  

182.  обговорювати  discuter 

183.  підійти  s’approcher  

184.  прийти  venir  
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185.  подарувати  offrir  

186.  подорожувати  voyager  

187.  пропонувати  proposer  

188.  погоджуватися  être d’accord  

189.  прощатися  faire ses adieux  

190.  принести  apporter  

191.  починати - почати commencer  

192.  починатися - початися  commencer 

193.  прибирати  ranger  

194.  повечеряти  souper 

195.  переглянути  revoir 

196.  піти  aller 

197.  показувати - показати  montrer 

198.  популярний  populaire 

199.  пігулка  pilule 

200.  продовжувати - продовжити  continuer 

201.  прокидатися - прокинутися  se réveiller 

202.  почуватися  se sentir 

203.  послухати  écouter 

204.  приймати  recevoir  

205.  потрібно  il faut, il est nécessaire  

206.  потрібний, -а, -е, -і  nécessaire 

207.  привітати  féliciter  

208.  прибігти  accourir 

209.  парасоля  parapluie 

210.  приємно  il est agréable 

211.  приємний, -а, -е, -і  agréable  

212.  почистити  brosser, nettoyer  

213.  пиріжки  petits pates  

214.  півгодини  demi-heure  

215.  рецепт  ordonnance  
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216.  розв’язати задачі résoudre les problèmes 

217.  реєстратура  bureau d’enregistrement 

218.  радитися  consulter  

219.  розмовляти  parler, causer 

220.  реєструвати  enregistrer 

221.  реєстрація  enregistrement  

222.  раніше  plus tôt, avant  

223.  роздягатися  se déshabiller, se dévêtir   

224.  страва  plat  

225.  скористатися  profiter, se servir de 

226.  серце  cœur   

227.  серцевий , -а, -е, -і cardial, de cœur  

228.  спортивний , -а, -е, -і sportif  

229.  стадіон  stade  

230.  спочатку  d’abord  

231.  сплатити  payer  

232.  сходити до лікаря  visiter le médecin  

233.  справи  affaires 

234.  Слід il faut  

235.  смачний, -а, -е, -і  savoureux, bon  

236.  стаття  article  

237.  справжній , -я, -є, -і vrai, véritable  

238.  термометр  thermomètre  

239.  так що  alors quoi, donc  

240.  треба  il faut, il est nécessaire  

241.  терапевт  thérapeute  

242.  температура  température  

243.  тричі  trois fois  

244.  трава  herbe  

245.  турбуватися  s’inquiéter   

246.  теплий , -а, -е, -і chaut  
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247.  твір  essai   

248.  тема  sujet, thème   

249.  улюблений, -а, -е, -і  préféré, aimé, favori  

250.  уживати  utiliser, employer  

251.  умитися  se laver  

252.  успіхи  succès, réussites  

253.  фрукти  fruits 

254.  хворіти  être malade, souffrir 

255.  хворий, -а, -е, -і  malade  

256.  хлопець  garçon, mec  

257.  художній , -я, -є, -і artistique, d’art   

258.  цікавитися  s’intéresser 

259.  чай  thé 

260.  шлунок  estomac 

261.  швидкий , -а, -е, -і rapide 

262.  швидко  vite, rapidement  

263.  щоранку  chaque matin  

264.  щодня  chaque jour  

265.  юрист  avocat 

266.  якби  si c’était  
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