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ВСТУП 

У даному навчальному українсько-туркменському словнику, 

розрахованому на увідний період навчання української мови, подані в 

алфавітному порядку понад 900 найбільш частотних слів та 

словосполучень з наголосами. 

Наголос, по-перше, запобігає неправильній вимові українських слів, 

по-друге, сприяє якнайшвидшому формуванню у студентів акустико-

вимовлювальних навичок та вмінь. 

У словнику є також незначна кількість слів, необхідних для 

початкового вивчення наукового стилю мовлення (дієслова на кшталт 

вимірювати – виміряти, кількісні та порядкові числівники, окремі 

граматичні терміни). 

У словнику є позначки, які стосуються граматичних форм 

українських слів, що традиційно використовуються і в інших словниках 

даного типу. Так, регулярні помітки по формі родового відмінка іменників 

(1), називного відмінка прикметників однини і множини (2), виду дієслів 

(3) сприяють ранньому формуванню автоматизму при використанні цих 

форм у мові, а помітки по роду окремих іменників (4) та відмінюванню 

дієслів (5) є необхідною підказкою для іноземного студента, який тільки 

починає вивчати українську мову.  

Приклади: 1) гроші, мн. грошей; 2) білий, -а,-е,-і: білий папір, біла 

квітка, біле молоко, білі квіти; 3) говорити, 2 НДВ; сказати, 1 ДВ; 4) тінь, 

ж., -і; день, ч., дня; 5) працювати, 1 НДВ; їхати 1 НДВ; говорити 2 НДВ.  
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А 

Акти вний, -а,-е,-і      işjeň 

акти вно       işjeň 

але         emma 

Б 

Баво вна, -и      pagta 

бабу ся       enesi 

багаті й, -я        baý adam 

бага тий, -а,-е,-і      baý 

бага то       köp 

бага тство, -а      baýlyk 

багаточисе льний, -а,-е,-і    köp 

бара н, -а        goç 

батьківщи на, -и      öý 

ба тько, -а       kakasy 

ба чити, 2 НДВ      seret 

безкошто вний, -а, -е, -і    mugt  

безкошто вно      mugt  

бе рег, -а       вank 

      на бе резі      kenarda 

бе сіда, -и       söhbetdeşlik 

бик, -а        öküz 

би ти, 1 НДВ      ur 
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бібліоте ка, -и      kitaphanasy 

бі дний, -а, -е, -і      garyp 

бі гти, 1 НДВ      ylga 

бі йка, -и       fray 

біле нький, -а, -е, -і     ak 

бі лий, -а, -е, -і      ak 

бі ля чо го?      näme? 

бли зько       ýakyn 

бі льше       has köp 

боре ць, -рця       söweşiji 

боро тися, 1 НДВ     söweş 

боротьба , -и       göreş 

брат, -а       dogan 

бра ти у часть, НДВ     gatnaşyň 

брова , -и        gaş 

буди нок, - нку jaý 

     житлови й буди нок Jaý 

будіве льник, -а      gurluşykçy 

будівни цтво, -а      gurluşyk 

Будь здоро вий       Berekella 

бу ква, -и       hat 

будува ти, 1 НДВ     gurma 
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бу ти, 1 НДВ      bol 

буря к, -а        tomzak 

В 

Важки й, -а ,-е ,-і       agyr 

ва ртість, -ості, ж.     bahasy 

ва та, -и        pagta 

вдень       güniň dowamynda 

вдя чний, -а,-е,-і      minnetdar 

вели кий, -а,-е,-і      uly 

верблю д, -а      düýe 

верх, -у       ýokarky 

ве рхній, -я,-є,-і      ýokarky 

весе лощі, -ів, мн.     şatlyk 

весна , -и        Bahar 

     весня ні мі сяці     bahar aýlary 

ве чір, ве чора      agşam 

взи мку gyşda 

взуття , с.       aýakgap 

ви        sen 

вибира ти,1 НДВ      saýlaň 

ви бори, -ів, мн.      saýlaw 

виготовля ти, 1 НДВ     öndürýär 

ви готувати, 1 ДВ     etmek 

виклада ти, 1 НДВ     öwret 

виклада ч, -а       mugallym 
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ви кликати (покли кати), 1ДВ sebäp  

ви конати, 1 ДВ      ýerine ýetirmek 

вико нувати, 1 НДВ     ýerine ýetirmek 

вимага ти, 1 НДВ talap edýär 

вимо га, -и talap 

вимі рювати, 1 НДВ     ölçemek üçin 

ви міряти, 1 ДВ      ölçemek üçin 

ви найти, 1 ДВ oýlap tapyň 

винахо дити, 2а НДВ     oýlap tapyň 

виногра д, -у      üzüm 

ви рости, 1 ДВ      ulalyň 

висо кий,-а,-е,-і   beýik 

ви ступити, 2 ДВ з промо вою   gürlemek 

вихова тель, -я, ч.     mugallym 

ви ща осві та  ýokary bilim 

ви щий навча льний за клад  ýokary bilim edarasy 

відві дувати, 1 НДВ baryp görmek 

від ко го? чо го?  kimden? näme? 

вікно , -а    penjire 

відмі нок, -нка ýagdaý 

     називни й denominatiw 

     родови й  jyns 

     дава льний dative  

     знахі дний aýyplaýjy 

     ору дний ýarag 
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     місце вий ýerli 

     кли чний sesli 

війна , -и        uruş 

ві дстань, -і, ж.  aralyk 

відповіда ти, 1 НДВ jogap ber 

відпочива ти, 1 НДВ dynç al 

вік, ві ку  ýaşy 

ві льний, -а,-е,-і      mugt 

він        Ol 

вона         Ol 

вони         Olar 

ві рити, 2 НДВ      ynan 

ві рний, -а,-е,-і      dogry 

вірш, -а       aýat 

ві сім  (8)       sekiz 

вісімдеся т (80)      segsen 

вісімдеся тий,-а,-е,-і     segseninji 

вісімна дцять (1 )     on sekiz 

ві тер, -тру       ýel 

влі тку       tomusda 

вовк, -а        möjek 

вого нь, вогню , ч.     ot 

вода , -и        suw 

вождь,-я        lider 

воло сся, с.      saç 
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во рог, -а       duşman 

восени        güýzde 

во сьмий,-а,-е,-і      sekizinji 

вра нці       irden 

всесві тній,-я,-є,-і     bütin dünýäde 

всі        hemmesi 

встава ти, 1 НДВ     oýanmak 

всю ди       tutuşlygyna 

вузьки й, -а ,-е ,-і       dar 

ву лиця, -і       köçe 

ву хо, -а       gulak 

вча сно       wagtynda 

вче ний       alym 

вчо ра       düýn 

вчи тися, 2 НДВ      öwrenmek 

вчи тель, -я, ч.      mugallym 

в чо му?       näme? 

Г 

Га рний, -а,-е,-і  gowy 

ганчі рка, -и eşik 

га рно   gowy 

гаря чий, -а,-е,-і yssy 

герої чно   gahrymançylykly 

геро й, -я   gahryman 

говори ти, 2 НДВ  gürle 
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годи нник, -а  sagat 

голова , -и    kellesi 

голос, -у  ses 

гора , -и    dag 

горі х, -а  hoz 

горо д, -у  howly 

госпо дар, -я  alyp baryjy 

гірки й, -а ,-е ,-і  ajý 

гість, го стя , ч.  myhman 

годува ти, 1 НДВ iýmit 

го лка , -и  iňňe 

готува тися, 1 НДВ  taýýarla 

гра, -и   oýun 

гра ти, 1 НДВ oýnamak 

гра мотний, -а,-е,-і sowatly 

гра мотно  başarnykly 

грана т, -а  granat 

гро ші, -е й, мн.  pul 

гру ди, -е й, мн.  döş 

губа , -и   dodak 

гу мка, -и  öçüriji  

гуля ти, 1 НДВ  ýöremek 

гуса к, -а    goz 

гу ска, -и  goz 
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Д 

Дава ти, 1 НДВ ber 

давно   uzyn 

да ти, ДВ ber 

два (2) iki 

двадця тий, -а,-е,-і ýigriminji 

два дцять (20)  ýigrimi 

два дцять два (22) ýigrimi iki 

два дцять оди н (21) ýigrimi bir 

двана дцять (12) on iki 

две рі, -е й, мн.  gapy  

двір, -у kazyýet 

де? nirede? 

дев яно стий, -а,-е,-і togsan ýyl 

дев яно сто (90) togsan 

дев ятна дцять (19) on dokuz 

дев я тий, -а,-е,-і dokuzynjy 

де в ять (9) dokuz 

де кілька az 

день, дня, ч. gün 

      вихідни й день dynç güni 

      ко жен день her gün 

      робо чий день iş güni 

де рево, -а agaç 

держа ва, -и ýagdaýy 
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деся тий, -а,-е,-і onunjy 

десять (10) on 

де який, -а,-е,-і belli 

дзвіно к, -нка  jaň ediň 

дзе ркало, -а aýna 

ді вчина, -и Gyz 

ді вчинка, -и Gyz 

дієсло во, -а  işlik 

     тепе рішнього ча су häzirki işlik 

     мину лого ча су öten zaman işligi 

     майбу тнього ча су geljek zamanyň işligi 

дізнава тися, 1, НДВ  öwreniň 

дізна тися, 1 ДВ öwreniň 

дім, до му öý 

ді йсний, -а,-е,-і dogry 

ді яти, 1 НДВ hereket et 

дивува тися, 1 НДВ geň gal 

ди ня, -і gawun 

дити на, -и çaga 

дити нство, -а çagalyk 

      у дити нстві çagalykda 

дисципліно ваний, -а,-е,-і tertipli 

для üçin 

до to 

до вгий, -а,-е,-і uzyn 
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до бре bolýar 

до брий, -а,-е,-і gowy 

довіря ти, 1 НДВ  ynam 

дозріва ти, 1 НДВ bişdi 

дома шні твари ни öý haýwanlary 

дома шня робо та öý işi 

допомо га, -и kömek ediň 

допомага ти, 1 НДВ kömek ediň 

допомогти , 1 ДВ kömek ediň 

доро га, -и ýol 

до рого ezizim 

дороги й, -а ,-е ,-і  (шано вний)  eziz  

дороги й, -а ,-е ,-і  (ці нний) gymmat (gymmatly) 

доручи ти, 2 ДВ zarýad bermek 

досві дчений, -а,-е,-і tejribeli 

до сить ýeterlik 

достроко во möhletinden öň 

до нька, -и  gyzy 

дочка , -и  gyzy 

до шка, -и tagta 

дра ка, -и söweşýär 

друг, -а dost 

дру гий, -а,-е,-і ikinji 

дру жба, -и dostluk 

ду же gaty gowy 
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Ж 

Жа рко yssy 

жарт, -у degişme 

жовті ти, 1 НДВ sary 

жо втий, -а,-е,-і  sary 

жовтіти, 1 НДВ sary  

жи ти, 1 НДВ  ýaşa 

життя , с. durmuş 

 

З 

Забува ти, 1 НДВ ýatdan çykar 

забу ти, 1, ДВ ýatdan çykar 

заважа ти, 1 НДВ päsgel bermek 

за втра ertir 

завда ння, с. wezipe 

заги нути, 1 ДВ ýok bolmak 

зада ча, -і mesele 

зако н, -у kanun 

залі зо, -а, с. demir 

залиша ти, 1 НДВ git 

заня ття, с. kär 

зарпла та, -и aýlyk 

захища ти, 1 НДВ gora 

захисти ти, 2 ДВ goramak 

За хід, За ходу  Günbatar 
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за єць, за йця, ч. towşan 

займе нник (-а) çalyşma 

     вказівни й görkeziji çalyşmalar 

     особо вий şahsy at çalyşmalary 

     пита льний sorag beriji çalyşmalar 

збира ти, 1 НДВ ýygnamak 

збира тися, 1 НДВ ýygnan 

збо ри, -ів, мн. Duşuşyk 

зібра ти, 1 ДВ ýygnamak 

збро я, -ї ýarag 

зверну ти ува у üns ber 

зверта ти ува гу üns ber 

звича йно elbetde 

зві дки? nirede? 

звільни ти, 2 ДВ boşatmak 

звук, -у  ses 

зда леку  uzakdan 

здоро вий, -а,-е,-і sagdyn 

здоро в я, с. saglyk 

здра стуй (те!) salam 

зеле ний, -а,-е,-і  ýaşyl 

Земля , -і  Earther 

земляни й, -а ,-е ,-і  toprakly 

зима , -и  gyş 

зимо ві мі сяці gyş aýlary 
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зимо вий, -а,-е,-і gyş 

зимо ю gyşda 

зміст, -у mazmuny 

змія , -ї  ýylan 

знайо мий, -а,-е,-і tanyş 

знання , с. bilim 

зна ти, 1 НДВ bil 

зо лото, -а, с.  altyn 

золоти й, -а ,-е ,-і  altyn 

зо шит, -а depder 

зуб, -а diş 

зупини тися, 2 ДВ durmak 

зупиня тися, 1 НДВ dur 

І 

І грашка, -и oýunjak 

і нший, -а,-е,-і beýlekisi 

іти , йти, 1 НДВ  git 

іме нник, -а at 

і ноді käwagt 

істо рія, -ї taryh 

Ї 

Ї   
 
жа, -і iýmit 

ї сти, НДВ iýiň 

ї хати, 1 НДВ git 
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К 

Каву н, -а   garpyz 

каза н, -а  gazana 

каза ти, 1 НДВ diýiň 

ка зка, -и erteki 

капу ста, -и kelem 

ка чка, -и ördek 

кві тка, -и gül 

керівни к, -а  kellesi 

керува ти, 1 НДВ dolandyrmak 

ки лим, -а haly 

кі лька birnäçe 

кінча ти, 1 НДВ  gutar 

кінь, коня , ч. at 

кі шка, -и pişik 

кни га, -и kitap 

ко вдра, -и ýorgan 

кого ? kim? 

     мене  men 

     тебе  sen 

     її   Ol 

     його  onuň 

     нас biz  

     вас  sen 

     їх olaryň 
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ко жний, -а,-е,-і hersi 

коли ? Haçan? 

кому ? kim? 

     мені  maňa 

     тобі  sen 

     їй oňa 

     йому  onuň 

     нам  biz 

     вам sen 

     їм olar 

кордо н, -у serhet 

кори сний, -а,-е,-і peýdaly 

коро ва, -и sygyr 

ко трий, -а,-е,-і haýsy 

коха ний, -а,-е,-і söýgüli 

коха ти, 1 НДВ söýgi 

краї на, -и ýurt 

кра пка, -и nokat 

краси вий, -а,-е,-і owadan 

краси во owadan 

кри кнути, 1 ДВ diýip gygyrmak 

крича ти, 2 НДВ agla 

куди ? nirede? 

кукуру дза, -и mekgejöwen 

культу ра, -и medeniýeti 
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культу рний, -а,-е,-і medeni 

ку рка, -и towuk 

кут, -а  burç 

Л 

Ла зня, -і hammam 

лама ти, 1 НДВ arakesme 

ла мпа, -и lampa 

легки й, -а,-е,-і ýagtylyk 

ле гко ýagtylyk 

лежа ти, 2 НДВ ýalan 

лід, льо ду  buz 

лі ки, лі ків, мн. lukmançylyk  

ліс, -у tokaý 

літа ти, 1 НДВ uçmak 

лі тні мі сяці tomus aýlary 

лі то, -а,  tomus 

     лі том, влі тку tomusda 

лікува ти, 1 НДВ bejermek 

лиси ця, -і tilki 

лист,-а  hat 

лише  diňe 

лоб, -а maňlaý 

лови ти, 2 НДВ tutmak 

ло жка, -и çemçe 

льо тчик, -а  pilot 
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люби ти, 2 НДВ söýgi 

ляга ти, 1 НДВ ýat 

М 

Ма йстер, ма йстра ussat 

майно , -а  emläk 

майсте рня, -і, ж. ussahanasy 

мале нький, -а,-е,-і kiçi 

ма ло kiçi 

ма сло, -а ýag 

     ма сло вершко ве ýag 

малюва ти, 1 НДВ çyzmak 

малю нок, -нка surat 

матеріа льний, -а,-е,-і material 

мате рія, -ї mesele 

ма ти, ма тері ejesi 

мед, -у bal 

мета , -и  maksat 

міжнаро дний, -а,-е,-і halkara 

міня ти, 1 НДВ üýtgetmek 

мі ряти, 1 НДВ ölçemek 

мі сяць, -я, ч. aý 

мі сяць ро ку ýylyň aýy 

міцни й, -а ,-е ,-і   berk 

мі цно pugta 

ми biz 
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ми лий, -а,-е,-і gowy 

ми ло, -а, с. sabyn  

мир, -у parahatçylyk 

ми ти, 1 НДВ ýuw 

мисте цтво, -а sungat 

мно жити, 2 НДВ köpeltmek 

мо ва, -и dili 

     украї нська мо ва Ukrain dili 

     туркме нська мо ва Türkman 

     англі йська мо ва Iňlis 

можли во belki 

мо жна mümkin 

мо крий, -а,-е,-і çygly 

моло дша сестра kiçi uýasy 

моло дший брат kiçi dogan 

мо лодь,  -і, ж. ýaş 

молоде ць, -я , ч. berekella 

молоди й, -а ,-е ,-і  ýaş 

молоко , -а  süýt 

мо ре, -я deňiz 

мо рква, -и käşir 

моро з, -у aýaz 

     Дід Моро з Santa Klaws 

моро зиво, -а doňdurma 

му зика, -и aýdym-saz 
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м я со, -а et 

м яч, -а  top 

Н 

Навча ти, 1 НДВ öwret 

навча ння, с. öwretmek 

навчи ти, 2 ДВ öwretmek 

нагоро да, -и baýrak 

надяга ти, 1 НДВ geýmek 

налива ти, 1 НДВ guýuň 

нали ти, 1 ДВ guýuň 

налі во çepe 

на мір, -у niýet 

намалюва ти, 1 ДВ saga 

напада ти, 1 НДВ hüjüm 

напа сти, 1 ДВ hüjüm etmek 

напра во saga 

нара да, -и konferensiýasy 

наре шті ahyrynda 

наро д, -у adamlar 

народи тися, 2 ДВ dogulmak 

насе лення, с. ilaty 

нау ка, -и ylym 

на фта, -и ýag 

націона льний, -а,-е,-і milli 

на чо му? (де?) Näme? (nirede?) 
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ні .Ok 

ніж, ножа  garanyňda 

ніс, но са burun 

ніч, но чі gije 

     вночі  gije 

не däl 

небага то azajyk 

небезпе чний, -а,-е,-і howply 

невели кий, -а,-е,-і az 

неді ля, -і Sundayekşenbe 

незаба ром basym 

неда вно (нещода вно)  ýakynda (täze ) 

незале жність, -ності, ж. garaşsyzlyk 

незнайо мий, -а,-е,-і nätanyş 

нена видіти, 2 ДВ ýigrenç 

нема є ýok 

необхі дно zerur 

ни жній, -я,-є,-і aşaky 

низьки й, -а ,-е ,-і  pes 

нови й, -а ,-е ,-і  täze 

новина , -и  habarlar 

нога , -и  aýak 

носи ти, 2 НДВ geýmek 

О 

Обі д, -у agşamlyk 
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обі дати, 1 НДВ agşamlyk 

обі цянка, -и wada bermek 

обіця ти,1 НДВ wada bermek 

об єдна ти, 1 ДВ birleşdiriň 

об єдна тися, 1 ДВ birleşmek 

об є днувати,1 НДВ  birleşmek 

обира ти 1, НДВ saýlaň 

обнови тися, 2 ДВ täzelenmeler 

обов язко во hökmany suratda 

овочі, -ів, мн. gök önümler 

огіро к, -рка  hyýar 

оди н (1) biri 

одина дцять (11) on bir 

     оди н раз bir gezek 

о дяг, -у eşik 

одяга ти, 1 НДВ köýnek 

одяга тися, 1 НДВ köýnek 

одягти ся, 1 ДВ geýinmek 

окуля ри, -ів, мн.  äýnek 

оліве ць, -вця , ч. galam 

організа ція, -ї gurama 

о сінь, о сені, ж. güýz 

     осі нні мі сяці güýz aýlary 

особли вий, -а,-е,-і ýörite 

оста нній, -я,-є,-і iň soňky 
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ось şu ýerde 

о тже şeýle 

оціни ти, 2 ДВ baha bermek 

о чі, оче й, мн. Gözler 

П 

Пала ц, -у köşk 

па лець, па льця, ч. Barmak 

па ливо, -а ýangyç 

панчо хи, мн. jorap 

папі р, папе ру kagyz 

пасажи р, -а ýolagçy 

переві рити, 2 ДВ barlamak 

пере клад, -у terjime 

переклада ти, 1НДВ terjime et 

перекла сти, 1 ДВ terjime etmek 

перейти , 1 ДВ gitmek 

перемага ти, 1 НДВ ýeňiş 

перемо га, -и ýeňiş 

перемогти , 1 ДВ utmak 

переслі дувати, 1 НДВ  yzarla 

перехо дити, 2 НДВ  hereket et 

пе рший, -а,-е,-і ilki bilen 

пе рсик, -а şetdaly 

пил, -у tozan 

писа ти, 1 НДВ ýaz 
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письме нник, -а ýazyjy 

пита ння, с. Sorag 

піа ла, -и käse 

пі вень, -вня, ч. horaz 

піво стрів, піво строва, ч. ýarym ada 

підви щувати, 1 НДВ ýokarlandyrmak 

підготува ти, 1 ДВ taýýarla 

підніма ти, 1 НДВ ýokarlandyrmak 

підписа ти, 1 ДВ gol 

пі сня, -і aýdym 

піти , 1 ДВ git 

поба чити, 2 ДВ seret 

поблизу  ýakyn 

по бут, -у gündelik durmuş 

поверну тися, 1 ДВ gaýdyp gel 

поверта тися, 1 НДВ öwrüň 

повідомля ти, 1 НДВ habar ber 

повідо мити, 2 ДВ hasabat beriň 

пові тря, с. howa  

по вний, -а,-е,-і doly 

повтори ти, 2 ДВ gaýtala 

пога но erbet 

пога ний, -а,-е,-і erbet 

пого да, -и howa 

подару нок, -нка sowgat 
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подиви тися, 2 ДВ seret 

поді я, -ї waka 

по друга, -и gyz dost 

поду шка, -и ýassyk 

поздоро вити, 2 ДВ gutlamak 

поздоровля ти, 1 НДВ gutlaýan 

познайо митися, 2 ДВ bilen tanyşmak 

показа ти, 1 ДВ görkezmek 

пока зувати, 1 НДВ görkezmek 

по ле, -я meýdany 

полі т, польо ту uçuş 

помира ти, 1 НДВ ölmek 

поме рти, 1 ДВ ölmek 

помно жити, 2 ДВ köpeltmek 

пора да, -и maslahat 

посі в, -у ekiş 

послу хати, 1 ДВ diňlemek 

постано ва, -и karar 

по тім soň 

потрі бно zerur 

поча ти, 1 НДВ başla 

похова ти, 1 ДВ jaýlamak 

почина ти, 1 НДВ başla 

почина тися, 1 НДВ başla 

правди вий, -а,-е,-і dogry 
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пра вило, -а düzgün 

пра вильний, -а,-е,-і dogry 

пра во, -а dogry 

пра пор, -а baýdak 

пра ти, 1 НДВ ýuw 

працюва ти, 1 НДВ işlemek 

предме т, -а mowzuk 

представни к, -а wekili 

привезти , 1 ДВ getirmek 

Приві т! Salam! 

приво зити, 2 НДВ getirmek 

прида тний, -а,-е,-і laýyk gelýär 

приї хати, 1 ДВ gel 

прийма ти, 1 НДВ kabul et 

прийти , 1 ДВ gelmek 

прийме нник, -а deslapky söz 

при клад, -у mysal 

прикра са, -и bezeg 

прикраша ти, 1 НДВ bezemek 

приліта ти, 1 НДВ uç 

принести , 1 ДВ getir 

прино сити, 2 НДВ getir 

прихо дити, 2 НДВ gel 

при ятель, -я, ч. (друг) dost 

прогу лянка, -и ýöremek 
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продо вжити, 2 ДВ dowam et 

продо вжувати, 1 НДВ dowam et 

пройти , 1 ДВ geçmek 

прокида тися, 1 НДВ oýan 

проки нутися, 1 ДВ oýan 

про ко го? що? kim hakda? näme? 

прости й, -а ,-е ,-і  ýönekeý 

прохо дити, 2 НДВ geçmek 

прохоло дно Gowy 

проща тися, 1 НДВ hoşlaşmak 

прями й, -а ,-е ,-і  göni 

пря мо göni 

пти ця, -і guş 

Р 

Раді ти, 1 НДВ begen 

ра дісний, -а,-е,-і şat 

ра дісно şatlyk bilen 

ра дість, -ості, ж. şatlyk 

ра зом bilelikde 

рані ше has ir 

ра нок, -нку  irden 

рахува ти, 1 НДВ hasapla 

ре чення, с. sözlem 

ре шта, -и  dynç al 

ри ба, -и balyk 
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рі вність, -ності, ж. deňlik 

рі зний, -а,-е,-і başga 

різномані тний, -а,-е,-і dürli-dürli 

рі чка, -и derýa 

рік, ро ку ýyl 

     рік нови й Taze yyl 

     ˗    мину лий geçmiş yyl 

    ˗     майбу тній Indiki ýyl 

     ˗    навча льний  okuw ýyly 

річ, ре чі zat 

річни й, -а ,-е ,-і  ýyllyk 

роби ти, 2 НДВ et 

робо чий işlemek 

роди на, -и maşgala 

розва га, -и güýmenje 

розвива ти, 1 НДВ ösdürmeli 

розмовля ти, 1 НДВ gürleş 

ро зповідь, -і, ж. hekaýa 

рука , -и  eli 

рукави чка, -и ellik 

рядо к, -дка  setir 

С 

Сад, -у bag 

саджа ти, 1 НДВ ösümlik 

сам, -а , -і  Özi 
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самості йно özbaşdak 

свиня , -і  doňuz 

свій   eýeçilik etmek 

своя   eýe bolmak 

своє   eýe bolmak 

 свої   eýe bolmak 

світ, -у dünýä 

     у / в сві ті dünýäde  

свобо да, -и azatlyk 

своєча сно wagtynda 

святкува ти, 1 НДВ bellemek 

свя то, -а dynç alyş 

секре тний, -а,-е,-і gizlin 

секре тно gizlinlikde 

село , -а  obasy 

селяни н, -а daýhan 

се рце, -я ýürek 

сестра , -и  aýal dogany 

сиді ти, 2 НДВ otur 

си ній, -я,-є,-і gök 

сіда ти, 1 НДВ otur 

сільське  господа рство Oba hojalygy 

сімдеся тий, -а,-е,-і  ýetmişinji 

сімдеся т ( 0) ýetmiş 

сімна дцять (1 ) on ýedi 
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сім я , -ї  maşgala 

сі яти, 1 НДВ ekmeli 

скі льки? Näçe? 

скінчи ти, 2 ДВ gutarmak 

склада ти, 1 НДВ  çyzmak 

сла ва, -и şöhrat 

словни к, -а  sözlük 

сло во, -а söz 

службо вець, -вця resmi 

слу хати, 1 НДВ diňle 

смачни й, -а ,-е ,-і  tagamly  

сма чно ýakymly 

сміли вий, -а,-е,-і goýy 

сміли во  batyrgaýlyk bilen 

сміти ти, 2 НДВ hapalar 

сніг, -у gar 

сніда нок, -нку ertirlik 

соба ка, -и it 

солове й, -в я  bülbül 

соло дкий, -а,-е,-і süýji 

сон, сну uky 

со нце, -я gün 

со рок (40) kyrk 

сороко вий, -а,-е,-і kyrkynjy 

соро чка, -и köýnek 
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со тий, -а,-е,-і ýüz 

спали ти, 2 ДВ ýakmak 

спа лювати, 1 НДВ ýakmak 

спа ти 2 НДВ uky 

Спаси бі  Sag boluň 

спереча тися, 1 НДВ jedel etmek 

співа ти, 1 НДВ aýdym aýdyň 

спі знюватися, 1 НДВ gijä galmak 

спізни тися, 2 ДВ gijä galmak 

споча тку ilki bilen 

спра вжній, -я,-є,-і hakyky 

сталь, -і, ж. polat 

стара нний, -а,-е,-і yhlasly 

старода вній, -я,-є,-і gadymy 

ста ти, 1 ДВ bolmak 

створи ти, 2 ДВ döretmek 

ство рювати, 1 НДВ döretmek 

сті льки gaty köp 

сте ля, -і potolok 

сто (100) ýüz 

столи ця, -і maýa 

стоя ти, 2 НДВ dur 

су кня, -і köýnek 

сумува ти, 1 НДВ gynan 

сумни й, -а ,-е ,-і  gynandyryjy  
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суп, -у çorba 

супере чка, -и dawa 

сусі д, -а goňşusy 

сусі дній, -я,-є,-і goňşy 

суспі льство, -а jemgyýet 

сухи й, -а ,-е ,-і   gury 

су хо gury 

сього дні Bu gün 

сьо мий, -а,-е,-і ýedinji 

Т 

Там ol ýerde 

тає мний, -а,-е,-і gizlin 

тає мно gizlinlikde 

та нути, 1 НДВ eremeli 

тарі лка, -и tabak 

та то, -а kaka 

твари на, -и haýwan 

тверди й, -а ,-е ,-і  berk 

тве рдо berk 

те пло ýyly 

ти sen 

ти ждень, ти жня hepde 

тимчасо вий, -а,-е,-і wagtlaýyn 

ти сяча, -і (1000) müň 

ті льки diňe  
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това р, -у harytlar 

това риш, -а dost 

товсти й, -а ,-е ,-і  galyň 

тому  що sebäbi 

тонки й, -а ,-е ,-і  inçe 

трава , -и  ot 

тре тій, -я,-є,-і üçünji 

три (3) üç 

тридця тий, -а,-е,-і otuzynjy 

три дцять (30) otuz 

трі йка, -и üç 

турбо та, -и ideg 

турбува тися, 1 НДВ alada et 

тут şu ýerde 

туркме нський, -а,-е,-і Türkoman 

У 

Ува га, -и duýduryş 

уве сь, уся , усе , усі  hemmesi 

увійти , 1 ДВ giriň 

уда рити, 2 ДВ iş taşlamak 

удво х bilelikde 

у ко го? kim? 

     у ме не Mende bar 

     у те бе sizde bar 

     у ньо го ýerinde 
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     у не ї Ol 

     у нас biz 

     у вас sizde bar 

     у них Olarda bar 

уме рти, 1 ДВ ölmek 

умива тися, 1 НДВ yuwmak 

уми тися 1 ДВ ýuwmak 

умо ва, -и şert 

упе внено ynamly 

уро к, -у sapak 

урожа й, -ю hasyl 

у сно dilden 

успі шність, -ності, ж. ösüş 

успі шно üstünlikli 

ути скувати, 1 НДВ gysmak 

Ф 

Фрукто вий, -а,-е,-і miwesi 

фру кти, -ів, мн. miweler 

Х 

Хала т, -а don 

хвали ти, 2 НДВ öwgi 

хліб, -а çörek 

хло пець, -пця, ч. Oglan 

ходи ти, 2 НДВ ýöremek 

хо лод, -у sowuk 



38 
 

холоди льник, -а sowadyjy 

хо лодно sowuk 

холо дний, -а,-е,-і sowuk 

хто?  kim 

худо ба mallar 

худо жній, -я,-є,-і çeperçilik 

Ц 

Цар patyşa 

центр, -у merkezi 

цей, ця, це, ці bu, bu, şu, şu 

ціка вий, -а,-е,-і gyzykly 

ціна , -и bahasy 

цибу ля, -і sogan 

цу кор, цу кру şeker 

Ч 

Чаву н, -у  çoýun 

ча йник, -а çäýnek 

час, -у wagt 

ча сто köplenç 

ча шка, -и käse 

чека ти, 1 НДВ garaş 

черво ний, -а,-е,-і gyzyl 

че рга, -и  öwrüň 

че сний, -а,-е,-і dogruçyl 

четве ртий, -а,-е,-і dördünji 
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чергови й, -а ,-е ,-і  yzygiderli 

че рез  tarapyndan 

чий? чия ? чиє ? чиї ? kim? 

числі вник, -а san 

     кі лькісний числі вник mukdar san 

     поря дковий числі вник tertipli sanlar  

чи стий, -а,-е,-і arassa  

чи сто Diňe 

чита ти, 1 НДВ oka 

чо рний, -а,-е,-і gara 

чоти ри (4) dört 

чотирна дцять (14)  on dört 

чоти риста (400)  dört ýüz  

чудо вий, -а,-е,-і gaty gowy 

Ш 

Шано вний, -а,-е,-і hormatlanýar 

ша пка, -и gapak 

шарф, -а şarf 

ша фа, -и şkaf 

ша хи, -ів, мн. Küşt 

шанува ти, 1 НДВ hormat 

шви дко çalt 

ши я, -ї boýn 

широ кий, -а,-е,-і  giň 

ши роко giňden 
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ши ти, 1 НДВ tikin 

шиття , с. tikin 

шістдеся т (60) altmyş 

шістдеся тий, -а,-е,-і altmyşynjy 

шістна дцять (16) on alty 

шість (6) gysganç 

шкарпе тки, -ток jorap 

шкільни й, -а ,-е ,-і  mekdebi 

шко ла, -и mekdebi 

     сере дня шко ла orta mekdebi 

школя р, -а  mekdep okuwçysy 

шо стий, -а,-е,-і altynjy 

шу ба, -и sütükli penjek 

Щ 

Щасли вий, -а,-е,-і bagtly 

ща стя, с. bagt 

ще entek 

що? näme? 

щодня  her gün 

щоро ку her ýyl 

Я 

Я Men 

я блуко, -а  alma 

я года, -и berry 

яйце , -я  ýumurtga 
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як? nädip? 

яки й? яка ? яке ? які ? haýsy? 

яки м чи ном? nädip? 

я кість, я кості, ж. hili 

яли нка, -и agaç 

яскра вий, -а,-е,-і ýagty 

я сний, -а,-е,-і  düşnükli 

я сно düşnükli 
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