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ПЕРЕДМОВА
Євроінтеграційні процеси в Україні передбачають створення єдиної Єврозони вищої
освіти задля забезпечення мобільності та конкурентноспроможності українських
фахівців на світовому ринку праці, у тому числі й учителів початкової школи та
вихователів ДНЗ з правом навчання іноземної мови дітей дошкільного віку.
Обов’язковою умовою є вільне володіння державною мовою та володіння іноземною
мовою на рівні незалежного користувача, який забезпечує незалежну комунікативну
компетенцію для ефективного функціонування в академічному та професійному
середовищі. Зважаючи на це, навчальний посібник “Active English Study” («Активне
вивчення англійської мови») є актуальним для освіти сьогодення.
Навчальний посібник призначений для студентів денної та заочної форм навчання
напрямів підготовки 6.010102 «Початкова освіта» та 6.010101 «Дошкільна освіта» ОКР
«бакалавр» і спрямований на вдосконалення практичних навичок говоріння, а саме
нагромадження активного та пасивного лексичного запасу, а також збільшення
потенційного словника. Посібник має на меті активне накопичення студентами
англомовного лексичного матеріалу у межах тем, що вивчаються з дисциплін «Практика
усного та писемного мовлення» та «Практичний курс англійської мови» впродовж усього
курсу вивчення англійської мови.
Посібник структуровано згідно з принципом опори на рідну мову, отже, інформація
подається як англійською, так і українською мовами. Навчальний матеріал дібрано
відповідно до вказаних нижче розмовних тем, передбачених навчальними програмами з
вищезазначених дисциплін.
Course I: Appearance and Character. Зовнішність і характер; Family Life and
Accommodation. Родинне життя та помешкання; Meals. Харчування;
Student’s Life and Studies. Студентське життя та навчання; City Life.
Життя в місті; Shopping. Здійснення покупок; Excursions and Travelling.
Екскурсії та мандрівки;
Course II: Medicine and Health. Медицина та здоров’я; Sports and Games. Спорт та
ігри; Geography and Climate. Географія та клімат; Ukraine, My Homeland.
Україна, моя батьківщина; The United Kingdom. Об’єднане королівство;
The United States of America. Сполучені Штати Америки;
Course III: Cinema and Theatre. Кіно і театр; Art and Music. Живопис та музика;
Choosing a Career. Вибір професії; The System of Education. Система
освіти; Man and Nature. Людина та природа;
Course IV: Science and Technology. Наука і техніка; Crime and Punishment. Злочин та
покарання; Modern World. Сучасний світ; Media and Communications.
ЗМІ та комунікації.
Навчальний посібник призначений для використання викладачами англійської мови
і студентами на заняттях з мовної практики та в процесі самостійної роботи.

COURSE I
APPEARANCE AND CHARACTER
PHYSICAL DESCRIPTION
air n вигляд; supercilious ~ чванливий вигляд;
timid ~ сором’язливий вигляд; anxious ~ (look)
заклопотаний
вигляд;
odd
~
дивний,
чудернацький вигляд
bearing (carriage) n постава; upright ~ рівна
постава; superb ~ чудова постава; stooping ~
сутула; hunch-backed ~ горбата постава; bowlegged ~ кривонога постава; clumsy ~ незграбна
постава
figure n фігура
delicate adj витончена
erect adj пряма
graceful adj граціозна, витончена
lathy adj довгов’яза
lean (about men) adj худорлява
neat adj охайна, акуратна
overweight (fat, stout) adj огрядна
paunchy adj пузата, з черевцем
slender adj струнка
slight adj легка, тендітна
slim (about women) adj струнка
slight adj тендітна
solid adj солідна, міцна
stocky adj кремезна
stout adj товста, гладка
thick-set adj кремезна
well-fed adj угодована
height n зріст
average/medium adj середнього зросту
below/above average нижче/вище серед.
зросту
diminutive adj мініатюрного зросту
short adj низького зросту
tall adj високого зросту
FACE
beard n борода (чолов.)
(facial) features n риси обличчя
clean-cut adj різко окреслені,
привабливі
delicate adj витончені
finely-cut adj витончені

приємні,

forceful adj вольові
irregular adj неправильні
large/massive adj масивні
regular adj правильні
small adj дрібні
stern adj суворі
cheekbones n вилиці
high adj високі
prominent adj опуклі
wide-apart adj на великій відстані одна від
одної
cheeks n щоки
dimpled adj з ямочками
hollow adj запалі, порожні
pale adj бліді
pink adj рожеві
plump (chubby) adj пухкі
rosy adj рожеві
ruddy adj рум’яні
stubby (unshaven) adj неголені
sunken (hollow) adj запалі
chin n підборіддя
double adj подвійне
massive adj масивне
round adj кругле
pointed adj загострене
protruding adj таке, що випинається
distinguishing features відмінні риси обличчя
ears n вуха
ears with no lobes без мочок
pointed adj загострені на кінчиках
sticking out такі, що стирчать
wide adj великі
eyebrows n брови
arched adj вигнуті дугою
brushy кущуваті
fair/light adj світлі
pencilled adj тонко окреслені
penthouse adj навислі
shaggy adj косматі
thick (bushy) adj густі
thin adj тонкі
to frown one’s eyebrows насупити брови
to rise one’s eyebrows піднімати брови
eyelashes n вії

curvy adj загнуті
false adj штучні
long adj довгі
straight adj прямі
thick adj пухнасті
thin adj рідкі
eyes (colour) n очі (колір)
blood-shot налиті кров’ю
brown adj темно-карі
clear adj ясні
hazel adj світло-карі
steel-gray adj очі кольору криці
striking blue яскраво-блакитні
violet adj темно-голубі
eyes (shape) n очі (форма, обрис)
almond shaped мигдалевидні
bulging adj вирячені
close-set adj близько поставлені
cross-eyed adj косоокі
dark circles темні кола
deep-set глибоко поставлені
long-sighted adj далекозорі
near-(short-)sighted adj короткозорі
piercing adj пронизливі
slanting (oblique) adj розкосі
sunken adj запалі
wide-set adj широко поставлені
under-eye-bags “мішки” під очима
wide-open adj широко відкриті
face (complexion) n колір обличчя
blooming adj квітуче
dark adj обличчя темного кольору
fair adj обличчя біло-рожевого кольору
freckled adj вкрите ластовинням
olive adj обличчя оливкового кольору
pale adj бліде
pasty adj хворобливо-бліде
peaches and cream кров з молоком
pork-marked рябе
ruddy adj рум’яне
sallow adj бліде
swarthy adj смугляве, хворобливе
tanned (sunburned, browned) adj засмагле
weather-beaten adj обвітрене
face (shape) обриси обличчя
angular adj вуглувате, худе, кістляве
broad adj широке
fleshy adj м’ясисте
gaunt adj виснажене
hard adj вольове
hollow adj запале
long adj довге

oval adj овальне
pimpled (pimply) adj прищаве
puffy adj одутле
round adj кругле
small adj маленьке
square adj прямокутне
thin/lean adj худе
wrinkled adj зморшкувате
forehead n чоло
broad adj широке
doomed опукле
high adj високе
large (open) adj велике (відкрите)
low adj низьке
narrow adj вузьке
freckles n веснянки
furrow n глибока зморшка
hair (colour) n волосся (колір)
ash-blonde попелясте (у жінок)
auburn adj рудувато-каштанове
blond adj біляве
brown adj темне
chestnut adj каштанове
dyed adj пофарбоване
fair adj світле
grey adj сиве
grizzling adj сивіюче
golden adj золотисте
jet-black adj чорне як смола
red adj руде
reddish adj рудувате
hair (style) n зачіска
back-combed adj зачесане назад
bald adj лисий
bobbed adj коротко стрижене
cropped adj низько підстрижене
disheveled adj розпатлане, скуйовджене
frizzy adj кучеряве
hair-cut n стрижка
hair-do n зачіска
parted (in the middle) волосся на проділ
parted on one side проділене на один бік
plaited adj заплетене в косу
rumpled adj скуйовджене
sleek/smooth adj пригладжене
to do one’s hair зачісувати волосся
hair n (quality) волосся (якість)
abundant adj густе
balding adj рідке волосся
crisp adj кучеряве, жорстке
curly adj кучеряве
dry adj сухе

going white таке, що біліє
greasy adj жирне
lank (straight) adj пряме
luxuriant adj розкішне
normal adj нормальне
receding adj таке, що випадає
scanty (thin) adj рідке
silky adj шовковисте
spiky (spikey) adj таке, що стирчить, як у
їжака
thinning adj волосся, що рідшає
wavy adj хвилясте
wig n перука
with split ends волосся з розсіченими кінцями
hand n рука
calloused adj мозолиста
delicate adj витончена
hairy adj вкрита волоссям
puffy adj пухка
shapely adj гарної форми
soft adj м’яка
tender adj ніжна
jaw n щелепа
heavy adj важка
lower adj нижня
square adj квадратна
strong adj міцна
upper adj верхня
legs ноги
long adj довгі
plump adj повні
shapely adj гарної форми
short adj короткі
slender adj стрункі
strong (sturdy) adj міцні
lips n губи
a lower lip нижня губа
an upper lip верхня губа
cherry adj губи-вишні
full adj повні
painted adj нафарбовані
parted adj напіввідкриті
sensual adj чуттєві
thick adj товсті
thin adj тонкі
to compress one’s lips стиснути губи
to purse one’s lips скласти губи бантиком
make up n грим
mole (birthmark) n родимка
moustache вуса (чолов.)
mouth n рот
firm adj твердий

large adj великий
narrow adj вузький
stern adj суворий
wide adj широкий
nose n ніс
a bridge of one’s nose перенісся
аquiline adj орлиний
crooked adj кривий
flat adj приплюснутий
fleshy adj м’ясистий
Grecian adj грецький
hooked adj гачкуватий
Roman adj римський
snub (turned up) adj кирпатий
straight adj прямий
turned-up adj повернутий догори
pate лисина
pimple n прищик
rash n висипка, висип
scar n шрам, рубець
shoulder n плечо
broad-shouldered adj широкоплечий
narrow-shouldered adj вузькоплечий
round-shouldered adj сутулий
sideboards n бакенбарди
spots n цятки
stye n ячмінь на повіці
teeth n зуби
close-set adj часті
even adj рівні
large adj великі
pearly adj перламутрі
perfect adj досконалі, красиві
small (tiny) маленькі
sparse adj рідкі
uneven adj нерівні
voice n голос
cracked adj хриплий
crisp adj дзвінкий
to speak in a low voice говорити тихо
tuneful adj мелодійний
wart n бородавка
GOOD TO LOOK AT
appealing adj такий/а, що подобається
attractive (usu of men) adj привабливий
beautiful (usu of women) adj красива
elegant adj вишуканий/а, елегантний/а
enchanting adj такий/а, що зачаровує,
захоплює
enticing adj спокусливий, привабливий,
принадливий

fair (of women) adj прекрасна, гарна
fascinating adj чарівний/а, захоплюючий/а
good-looking (of people) adj приємний
handsome (esp of men) adj красивий
interesting adj цікавий/а
lovely adj милий
presentable adj статечний, респектабельний/а
pretty adj гарненька, приємна
shapely (esp of women) adj струнка, статурна,
ставна
NOT GOOD TO LOOK AT
disgusting adj огидний, такий, що викликає
відразу, огиду
ghastly adj страшний/а, жахливий/а, примарний/а,
мертвотно-блідий/а
hideous adj огидний/а, потворний/а
homely adj простий, звичайний, негарний
plain adj простий, звичайний
repellent adj такий, що викликає огиду та
відштовхує
repulsive adj огидний, мерзенний, гидотний
revolting adj огидний, противний
ugly adj огидний/а, бридкий/а, гидкий/а
WHO DO YOU LOOK LIKE?
WHO DO YOU TAKE AFTER?
be alike (look like) бути схожими
be as like as two peas in a pod схожі, як дві краплі
води; They are twins, and they’re as like as two peas
in a pod. Вони близнюки і схожі, як дві крапі
води.
be like (look like) бути схожим, подібним; She is
like her mother. Вона схожа на свою матір
different (from, than, to) adj різний, несхожий
likeness n схожість (a family likeness); She has a
likeness to her mother. Вона схожа на свою матір
resemblance n схожість, подібність (фізична) (to,
between); She has a strong resemblance to her sister.
Вона дуже схожа на свою сестру
resemble v бути схожим
take after вдаватися (піти в когось); The boy takes
after his father, he has the same red hair, big feet and
quick temper. Хлопчик вдався в свого батька, у
нього таке ж саме руде волосся, великі ноги і
такий же запальний характер.
unlike adj несхожий; She’s very unlike her mother.
Вона зовсім не схожа на свою матір.
CHARACTER, PERSONALITY
VIRTUOUS CHARACTERISTICS

acute adj кмітливий, тямкий, гострий (розум);
спритний, догадливий; ~ man проникливий
чоловік
adequate adj достатній, відповідний вимогам;
~ training відповідне навчання; ~ attention
достатня увага
admirable adj захопливий, чудовий; syn.
fascinating, enchanting, charming, adorable; Am.
detestable, contemptible, despjcable, repulsive
adventurous adj заповзятливий, ризикований,
сміливий
affability n ласкавість, привітність, чемність;
syn. amiable, amicable, genial
affable adj привітний, ввічливий; syn. friendly
affectionate adj ніжний, люблячий, ласкавий
ambitious adj честолюбний; прагнучий,
бажаючий чогось
amiable
adj
дружній,
люб’язний;
доброзичливий;
милий,
привабливий;
добродушний
appropriate adj підходящий, відповідний; ~
language, solution, clothes
articulate adj красномовний; такий, що ясно
викладає думку; syn. clear, eloquent, voluble;
ant. vague, tongue-tied
assiduity n старанність, ретельність
assiduous
adj
старанний,
ретельний,
невтомний;
syn.
strenuous,
painstaking,
industrious, diligent; ant. lazy, sluggish, inert,
indolent
benevolent adj доброзичливий; милосердний;
щедрий, великодушний
brave adj хоробрий, сміливий
bright adj здібний, тямущий, кмітливий
brilliant adj видатний; блискучий, яскравий
broad-minded adj з широким кругозором
calm adj спокійний, мирний; syn. self-possessed,
composed, tranquil, serene; ant. agitated,
boisterous, disturbed, excited, fierce
calmness n спокій, тиша, спокійність
candid adj щирий, відвертий, прямий; ~ friend;
let us be ~ поговоримо відверто; syn. frank,
ingenuous, sincere; ant. cunning, deceiteful,
delusive, astute, sly
candour
n
щирість,
відвертість,
неупередженість
capable adj здібний, здатний, умілий
cautious adj обережний; передбачливий
cheerful adj бадьорий, веселий
clear-sighted adj проникливий, далекоглядний,
прозорливий
clever adj розумний; здібний; вправний; умілий

coherent adj послідовний
communicative
adj
говіркий,
балакучий;
компанійський;
syn.
sociable,
gregarious,
unreserved, uninhibited; ant. reticent, close, cagey
compassion n жаль, співчуття
compassionate adj співчутливий, жалісливий; syn.
affectionate, sympathetic, humane, charitable; ant.
implacable, adamant, tough, merciless
competitive
adj
конкуруючий,
конкурентноздатний, що змагається
composed adj спокійний, стриманий
confident adj упевнений; self- ~ самовпевнений
conscientious adj сумлінний; work for a ~ hour
пропрацювати цілісіньку годину; to be ~ in one’s
duty сумлінно виконувати свій обов’язок; а ~
objector особа, що відмовляється від військової
служби з релігійних мгркувань; syn. scrupulous,
responsible, dependable, reliable; ant. negligent,
casual
considerate adj уважний до інших; делікатний
consistent adj послідовний
content adj задоволений, згодний; той, що голосує
«за»
content v задовольняти; Nothing will ever ~ him.
Він завжди незадоволений.
contentment n задоволення; syn. pleased, gratified;
ant. discontented
cool adj спокійний, холоднокровний; байдужий,
неласкавий; непривітний; нахабний
cordial adj сердечний, щирий; задушевний
courageous adj сміливий
creative adj творчий
credulity n довірливість, легковірність
credulous adj довірливий, легковірний; syn.
trustful; ant. doublful, dubious, suspicious
critical adj розбірливий, перебірливий; критичний
curious adj цікавий; допитливий; жадібний до
знання
decent adj пристойний
dedicated adj відданий; що присвятив себе
(обов’язку, справі), присвячений
delicate
adj
ніжний,
чутливий;
чулий,
витончений; м’який, делікатний
demanding adj вимогливий
determined adj рішучий, сповнений рішимості
devoted (to) adj відданий; приречений; що
захоплюється чимсь
devoted friend вірний друг
dignified adj з почуттям власної гідності
diligent adj старанний, ретельний, пильний,
дбайливий

discreet
adj
обережний,
розсудливий;
скромний, що вміє мовчати; syn. decent, proper,
cautious, prudent, sensible; ant. indiscreet,
obscene, imprudent необачний, безсоромний,
необережний
discretion n обачність, розважливість, такт
earnest adj щирий, серйозний
easy-going adj легкий, невимушений
efficiency n дієвість, ефективність, здатність; ~
of labour ефективність праці; ~ wages відрядна
оплата праці; syn. effective; ant. inefficient,
negligent
efficient adj діловий, умілий, кваліфікований
emotional adj емоціональний; емоційний;
хвилюючий
energetic adj енергійний
enthusiastic adj сповнений ентузіазму
fair-minded
adj
справедливий,
чесний,
відвертий
felicitous adj щасливий, удачливий; ~ remark
влучне зауваження; syn. refined, supreme; ant.
dull, crude
felicity n щастя, блаженство
feminine adj жіночий
festive adj веселий; радісний; святковий
forebearing adj терплячий
frank adj щирий, відвертий, відкритий
friendly adj дружній, приятельський, приязний,
що ставиться прихильно; співчуваючий
full-fledged adj повноправний, істинний,
закінчений; ~ teacher справжній учитель; ~ poet
істинний поет; ~ member of... повноправний
член…
gallant adj галантний
generosity n великодушність, щедрість
generous
adj
благородний,
щедрий,
великодушний; syn. lavish, benevolent, kind; ant.
avaricious, covetous, greedy, stingy, mean
gorgeous adj чудовий, пишний, яскравий; syn.
beautiful, exuberant, magnificent, splendid,
majestic; ant. insignificant, plain, petty
gentle adj м’який, добрий, лагідний
good-natured adj добрий, доброзичливий
good-tempered adj врівноважений
gracious
adj
ласкавий,
милостивий;
поблажливий, вибачливий; люб’язний
grateful adj вдячний, приємний
gullible adj довірливий
happy adj щасливий
hard-working adj роботящий, працьовитий,
працелюбний
helpful adj корисний

humane adj 1. гуманний, людяний; 2.
гуманітарний; a man of ~ character гуманна
людина; ~ studies вивчення гуманітарних
дисциплін
humanism n гуманність, гуманізм; syn. altruistic,
compassionate, human, benignant, philanthropic; ant.
barbarous, atrocious, brutal, cruel, inhuman
humanity n 1. людство; 2. натовп людей; 3.
людяність
imaginable adj обдарований уявою
impartial adj безсторонній, неупереджений
imperative adj владний, настійний; Her tone was
~; ~ need настійна потреба, ~ demand владна
вимога
ingenious
adj
1.
винахідливий,
умілий,
майстерний; 2. дотепний, оригінальний; syn.
clever, skillful, apt, astute, sagacious; ant. ordinary,
mediocre
ingenuity n винахідливість, дотепність
industrious adj працьовитий, старанний, діяльний
inquiring adj допитливий
inquisitive adj цікавий, допитливий
intelligent adj розумний, кмітливий
jolly adj веселий, живий, жвавий; приємний
joyful adj радісний, веселий, щасливий;
задоволений
judicious
adj
розсудливий,
розважливий,
поміркований
just adj справедливий
kind-hearted
adj
добрий,
добросердий,
щиросердний, м’якосердий
knowledgeable adj добре обізнаний; той, що має
знання
lenient adj поблажливий, м’який, терпимий
level-headed adj урівноважений; спокійний;
розсудливий
light-hearted adj безтурботний, веселий, з легким
серцем
lively adj живий, пожвавлений; веселий;
енергійний; яскравий
logical adj логічний; послідовний
loyal adj лояльний, вірний, відданий; a ~ friend
вірний друг; ~ subjects of the king вірнопіддані
короля; syn. faithful, devoted, dedicated
loyalty n вірність, лояльність
manly adj мужній; His ~ appearance impressed me;
ant. false, preditory, treacherous, disloyal
meek adj покірний, лагідний; a ~ person, look,
answer, expression; ant. intolerant, rigorous, severe,
stern
merciful adj милосердний; співчутливий
merry adj веселий, радісний; смішний

modest adj скромний; стриманий, помірний
obedient adj слухняний, покірний, вибачливий,
люб’язний
open adj відвертий, щирий
painstaking adj старанний, ретельний
passionate
adj
пристрасний,
палкий;
закоханий; запальний, гарячий
patient adj терплячий
peaceful adj мирний, спокійний
persevering adj наполегливий, настійливий
philanthropic adj філантропічний
polite adj ввічливий
practical adj практичний
prolific adj плідний, плодовитий; a ~ writer
плодовитий письменник, a period ~ in great
poets епоха, що дала плеяду великих поетів;
syn. effusive, profuse, exuberant, affluent; ant.
barren, unimaginative, dull, sterile
protective adj захисний, охоронний, той, що
захищає
обережний,
розсудливий,
prudent
adj
розважливий
quiet adj тихий, спокійний
rational adj раціональний, розумний
realistic adj реалістичний
reasonable adj поміркований
refined adj витончений
resignation n відмова; відставка; заява про
відставку; покірність (долі)
resigned adj покірний, сумирний; відставний;
syn. docile, submissive, timid, tame, obedient; ant.
obdurate, tenacious, perverse, petulant, whimsical,
wilful
respectable adj шановний, респектабельний
reticence
n
стриманість,
скритність,
мовчазність
reticent adj стриманий, мовчазний, скрнтний;
ant. outspoken, open, chatty, voluble, loquacious
revolutionary adj революційний
self-assured adj впевнений у собі
self-conscious adj сором’язливий, соромливий;
to make smb ~ збентежити когось; syn. timid,
modest, shy, demure, unobtrusive; ant. selfconfident, complacent, presuming, assertive
self-consciousness n сором’язливість
self-critical adj самокритичний
self-possessed adj витриманий
self-willed adj упертий, затятий
scrupulous adj скрупульозний, чесний
sensible adj поміркований, розсудливий
sensitive adj чутливий
serene adj спокійний, урівноважений

shrewd adj проникливий, розумний, хитрий,
(ycmap.); ~ tongue гострий на язик; syn. acute,
sagacious, sharp, crafty, cunning; ant. dull, stupid,
foolish, shallow
shrewdness
n
проникливість,
хитрість,
кмітливість
smart adj дотепний, меткий, проворний, гострий
на язик
sober аdj тверезий; ~ -minded реаліст
sociable adj товариський, компанійський
spontaneity
n
спонтанність,
стихійність,
безпосередність
spontaneous adj безпосередній, щирий; ~
admiration щире захоплення; ~ suggestion
мимовільне припущення; syn. impulsive, impetuous
strong-willed adj рішучий, вольовий, упертий,
завзятий
stylish adj модний, елегантний
suave adj ввічливий
sympathetic adj сповнений співчуття
tender adj ніжний
thankful adj вдячний
thoughtful adj вдумливий
tidy adj охайний, чепурний
tolerance n терпимість
tolerant adj толерантний, терпимий; be ~ of smth.
ставитися терпимо до чогось; syn. calm, patient,
self-controlled, composed, forebearing
tough adj сильний, міцний
trustworthy аdj такий, що заслуговує на довіру;
надійний; syn. trusty, loyal, faithful, dependable;
ant. faithless, false, fickle
unaffected adj щирий, неудаванмй, природний; ~
joy, sorrow щира радість/неудаване горе; syn.
unpretentious, ingenuous, artless, guileless; ant.
affected, phoney, hypocritical
understanding adj той, що розуміє
virtuous adj доброчесний
warm-hearted
adj
сердечний,
щирий,
співчутливий
well-balanced
adj
урівноважений,
добре
збалансований
well-bred adj доюре вихований
well-disposed adj прихильний (до людей)
well-educated adj високоосвічений, освічений,
дуже грамотний
well-informed adj добре поінформований
well-mannered adj з добрими манерами
wise adj мудрий
witty adj дотепний
EVIL CHARACTERISTICS

aggressive adj агресивний
ambiguity
n
неясність;
двозначність;
невизначеність; There is a slight ~ in his words
ambiguous adj двозначний, невизначений; ~
answer
двозначна
відповідь;
~
terms
невизначений термін; ~ statement двозначне
твердження
ambitious adj честолюбний
annoyed adj роздратований
argumentative adj сварливий
arrogant
adj
зухвалий,
гордовитий,
зарозумілий
blunt adj 1. нетямущий, тупуватий, 2. прямий,
різкий, грубуватий; rude and ~ people грубі й
різкі люди; syn. bluff, brusque, gruff, curt; ant.
polite, gracious, courteous, bland
boring adj нудний, надокучливий; syn. tedious,
exciting, exhilarating
boastful adj хвастливий, хвастовитий
brutal adj жорстокий
capricious adj капризний, примхливий
carefree adj безтурботний
casual adj 1. випадковий; 2. недбалий; а ~ look
випадковий погляд; ~ manner, tone, wear
недбалий тон, одяг
coarse adj грубий, простий, ~ manners,
language, food, cloth
changeable adj несталий
coarse adj грубий
conceited adj зарозумілий, самовдоволений
controversial adj 1. спірний, дискусійний; 2.
схильний до суперечок; ~ question, ~ issues;
спірне питання, дискусійні положення
corrupt adj зіпсований, розбещений; ~ official,
press, practices
cowardly adj боязкий, боягузливий
cross adj сердитий (на – with)
cruel adj жорстокий, безсердечний
cunning adj хитрий, лукавий
dashing adj рвучкий, необачний
deceitful adj обманний, облудний; віроломний,
зрадницький
despise v зневажати, ставитись з презирством
difficult adj тяжкий, важкий
disgraceful adj ганебний, безчесний
dishonest adj нечесний
disloyal
adj
віроломний,
зрадливий,
зрадницький
dispassionate adj безстрасний, байдужий
dominant adj домінуючий
double-faced adj дволичний
egocentric adj егоцентричний

empty-headed adj пустоголовий
envious adj заздрісний
evil adj злий, лихий
exasperating adj дратуючий; нестримний,
обурливий; syn. galling, audacious, irritating,
annoying
excitable adj легко збудливий
extravagant adj екстравагантний, марнотратний,
безглуздий; syn. lavish, ostentatious, extraordinary,
unconventional; ant. miserly, thrifty, modest,
moderate
forgetful adj забудькуватий
flagrant adj кричущий, величезний, скандальний;
~ lie кричуща брехня; ~ injustice величезна
несправедливість
frivolity n легковажність, фривольність
frivolous adj пустий, легковажний; syn. pleasureloving, easy-going, inconstant, worthless; ant.
competent, effective, worthy, serious
frowzy adj неохайний, брудний, затхлий; syn.
dowdy, slovenly, sloppy, messy; ant. neat, tidy,
immaculate, trim
furious adj оскаженілий, несамовитий
fussy adj метушливий, нервовий
greedy (stingy) adj зажерливий, жадібний
hard-headed adj хитрий, обачний, практичний,
тверезий
hard-hearted adj безсердечний
harsh adj грубий
haughty adj гордовитий, зарозумілий
heartless adj безсердечний
highbrow adj пихатий, чванькуватий; ~ literature
література для обраних; syn. sophisticated,
superior, learned, intelligent; ant. low-brow, ignorant,
illiterate, unenlightened
highbrow n пихата людина
hostile adj ворожий
hot-blooded adj палкий, пристрасний, гарячий,
запальний
hypocritical adj лицемірний
hysterical adj істеричний
ill-natured adj злий, злобливий
ill-tempered adj поганої вдачі, поганого характеру
impertinent adj нахабний
impetuous adj навальний, бурхливий, поривчатий
impressionable adj вразливий
impudent adj зухвалий, нахабний
inconsiderate adj неуважний (до інших)
inconsistent adj непослідовний
indecisive adj нерішучий

indiscreet adj необережний, необачний,
нескромний; ~ action необачна дія; ~ step
необережний крок; ~ answer нескромна
відповідь
insensible adj бездушний, нечулий
insincere adj нещирий
intolerant adj нетерпимий
irreparable adj непоправний
irascible adj роздратований, гнівливий;
запальний, гарячий; syn. irritable, fretful, vexed,
harassed; ant. placid, patient, tolerant, composed
irresponsible adj безвідповідальний
jealous adj ревнивий, заздрісний
malicious adj злобний, злісний, злий; syn. bitter,
hostile, malevolent, malignant, ravenous; ant.
amiable, good-natured, benevolent, kind-hearted
materialistic adj матеріалістичний
mean adj підлий, нечесний
mediocre
adj
пересічний,
посередній,
бездарний; syn. second-rate, slack, inefficient,
plain, common; ant. talented, gifted, smart, apt,
supreme
mediocrity n посередність, обмеженість
mercenary adj корисливий, продажний
merciless adj немилосердний, неспівчутливий
militant adj войовничий; the ~ character
войовничий характер; ~ speech, attitude
агресивна промова, позиція
moody adj у поганому настрої, сумний
narrow-minded adj обмежений, недалекий
nasty adj бридкий, поганий
nosy (nosey) adj цікавий; що скрізь соває свого
носа
notorious adj що користується лихою славою;
сумнозвісний; горезвісний; the ~ case сумний
випадок; syn. conspicuous, notable, ill-famed;
ant. common, ordinary
nuisance n 1. досада, прикрість, неприємність;
It is a ~ to have so much luggage; 2. надокучлива
людина; He is such a ~
obstinate
adj
упертий,
наполегливий,
настирливий
partial adj упереджений
passive adj інертний
perverse adj 1. перекручений, зіпсований,
порочний; 2. незговірливий, вередливий
perversity n 1. незговірливість; 2. порочність
petty adj незначний, дрібний
pitiless adj безжалісний
pompous adj пихатий, помпезний, пишний; а ~
style, language; Не was so ~ that we couldn’t help
laughing

possessive adj власницький
prejudiced adj упереджений
presumptuous adj самовпевнений
proud adj гордий
rebellious adj бунтівливий
reckless adj необачний, безтурботний
ridiculous adj чудернацький, смішний; Don’t be ~
! He роби з себе посміховиська! One step above the
sublime makes the ~. Від великого до смішного
один крок; syn. funny, preposterous, ludicrous,
absurd; ant. infallible, rational, reasonable, sensible,
wise
ridiculousness n 1. сміхотворність, безглуздість; 2.
обурливість, образливість
reserved adj стриманий
revengeful adj мстивий
rude adj грубий, брутальний
ruthless adj безжалісний, немилосердний
secretive adj таємничий, потайний
self-centered adj егоцентричний, егоїстичний; syn.
egoistic, self-conceited, selfcomplacent; ant. selfsacrificing, diffident, deferent, considerate
self-confident adj самовпевнений
self-conscious adj соромливий, позбавлений
безпосередності і невимушеності при людях
selfish (mercenary) adj егоїстичний
self-sufficient
adj
самовпевнений,
самовдоволений; syn. self-assured; ant. modest,
meek, unobtrusive, humble, bashful
servile adj улесливий, догідливий
short-tempered adj запальний, невитриманий
showy adj показний
shy adj соромливий, сором’язливий, тихий
sloppy adj 1. розм. неохайний, неакуратний; 2.
розм. сентиментальний
slow-witted adj нетямущий, тупий
sneaky adj потайний, підла людина
snobbish
adj
снобістський,
бундючний,
чванливий
spiteful adj лобний, злісний, уїдливий
stern adj суворий, невблаганний
stubborn adj наполегливий, упертий
sullen adj похмурий, понурий
sulky adj похмурий
tactless adj нетактовний
temperamental
adj
темпераментний,
неврівноважений
timid adj полохливий, боязкий
touchy adj уразливий, образливий
two-faced adj дволикий, двоєдушний, лукавий,
нещирий
uncommunicative adj нетовариський

uncontrollable adj що не піддається контролю
uneasy adj занепокоєний, неспокійний
unfriendly adj недружелюбний, неприязний,
непривітний, недружній
unpredictable adj непередбачуваний
unreliable adj ненадійний, непевний
unrestrained adj нестриманий
unscrupulous adj нерозбірливий у засобах,
безсовісний
unsociable
adj
нетовариський,
некомпанійський
unstable adj нестійкий
untidy adj неохайний
vague adj 1. невизначений, неясний; 2.
нерішучий, невпевнений; bear ~ resemblance
(to) мати віддалену схожість з; syn. dark,
ambiguous, mysterious, equivocal; ant. clear,
transparent, lucid
vagueness n 1. невизначеність, неясність; 2.
нерішучість
vain adj марнославний, пустий, пихатий,
зарозумілий; be ~ of smth. хизуватися чимось;
syn. futile, idle, trifling, ineffectual, trivial; ant.
adequate, efficient, sound, worthy
vanity n 1. суєта, марнота; 2. пиха, гонор
vindictive adj мстивий
violent adj запальний, шалений, несамовитий,
нестямний
vulgar adj грубий, вульгарний
weak-willed adj слабовільний
EXPRESSIONS OF THE IDIOMATIC
NATURE COLLOQUIALISMS, SLANG
EXPRESSIONS
be a basket case бути безпорадним
be a bully бути грубим, безцеремонним
be a character мати сильний характер
be cheesy бути вульгарним
be a cold fish бути байдужим
be a con man бути обманщиком
be a cool hand бути холоднокровним
be a creep бути неприємним типом
be a dipsy-doodle бути обманщиком
be dolled up бути вирядженим
be a dumb bunny бути наївним
be a fish out of water бути «білою вороною»
be a flunky бути підлизою
be fresh бути нахабним
be a fuddy-duddy бути старомодним
be a glib talker вміти заговорювати зуби
be a high-hat бути зарозумілим (пихатим)
be a know-it-all бути всезнайкою

be a kook бути психом
be a loudmouth бути хвальком (базікалом)
be all thumbs бути незграбним (про руки)
be a meatball бути занудою
be a queer fish бути диваком
be a screwball бути диваком (навіженим)
be a slob бути нечепурою (розтяпою)
be a sorehead бути образливим
be bottled-up бути замкнутим
be crabby бути буркотливим
be nuts бути психом (схибленим)
be slick бути хитрим
be snazzy бути розкішним (про одяг)
be snooty бути задиристим (чванливим)
be a walking bright бути ходячим жахом
be born yesterday бути наївним
be in the pink бути здоровим, рум’яним
be off the wall бути ексцентричним
be out to lunch бути неуважним
be spunky бути сміливим
be zippy бути енергійним
be wishy-washy бути безхарактерним
blow one’s cool розлютитися
have rats in the attic бути несповна розуму
look goofy мати дурний вигляд
EMOTIONAL CONDITION
active adj активний
annoy v докучати, набридати
annoyance n докучливість, набридливість
anxious adj стурбований, тривожний
anxiety n тривога, неспокій
be in the doldrums бути в пригніченому стані
духу
be in the mopes хандрити, нудитися; бути
пригніченим, до всього байдужим
bewildered adj збентежений, спантеличений
bitter adj лютий
bored adj що нудьгує
calm adj спокійний
confuse v бентежити, переплутати
confusion n збентеження, зніяковілість, безлад
confused adj збентежений, засоромлений
content adj задоволений
disappointed adj розчарований, обдурений
disheartened adj позбавлений бадьорості
drained adj виснажений
dream n мрія, сон
dream v мріяти, марити
dreamy adj мрійний, мрійливий
dreamer n мрійник
edgy adj нервовий, вразливий

exhausted adj виснажений, зморений
embarrass v збентежити
embarrassment n збентеження
embarrassed adj збентежений
excitement n збудження
excite v збуджувати, хвилювати
excited adj збуджений, схвильований
feel sleepy хотіти спати, бути сонним
fly into a rage розлютуватися
frustrated adj прикро вражений; (дуже)
засмучений
full of longing сповнений палкого бажання
heart-broken adj убитий горем; з розбитим
серцем
hide (disguise, control) one’s feelings
приховувати (контролювати) свої почуття
idle/lazy adj лінивий, бездіяльний
light-headed adj веселий, з легким серцем
lonely adj самотній
melancholic adj меланхолічний, сумний
miserable adj нещасний, бідолашний
moody у поганому настрої, сумний
on top of the world на сьомому небі від
радощів
optimistic adj оптимістичний
pensive adj задумливий
playful adj грайливий
put somebody in a happy mood підняти комусь
настрій
raise one’s spirits піднімати настрій
relaxed adj що розслабився, відпочив
relieve v полегшувати; ~ one’s feelings
облегшити душу; feel ~d відчути полегшення
relief n полегшення; sigh with ~ зітхнути
полегшено
resentful adj ображений; що приховує злість;
злопам’ятний
reserve n стриманість
restless adj неспокійний, невгамовний
self-satisfied adj самозадоволений
sentimental adj чутливий, сентиментальний
temper n характер, норов; lose one’s ~ втратити
самовладання; get (fly) into а ~ скипіти; be in а
~ бути роздратованим, гніватися; be good/bad
~ed мати добрий/поганий характер
thoughtful adj задумливий
thrilled
adj
схвильований,
збуджений,
захоплений
touchy adj вразливий, надто делікатний; надто
чутливий
triumphant adj переможний, що торжествує,
тріумфуючий

unsure of oneself adj невпевнений у собі
up in the clouds у мрійливому настрої
weary adj стомлений

FAMILY LIFE AND
ACCOMMODATION
LOVING AND COURTING
adorable adj чарівний, чудовий, палко коханий
adoring adj що палко кохає
announce one’s engagement v оголосити про
заручини
appeal to v подобатися (мені/тобі, кому-небудь)
attract v приваблювати, притягати
be (get) married in a register office v
одружуватися в бюро реєстрації шлюбів, смерті і
народження
be acquainted with бути знайомим з
be attached to (infml) v відчувати схильність до
be engaged to someone v бути зарученим (з
кимось)
be fond of (infml) v кохати, любити когось/щось
be keen on (infml) v захоплюватися чимось,
любити щось
be (get) married (to someone) v бути одруженим
boyfriend n друг
care for v мати інтерес, любов до
desirable adj бажаний
detest v ненавидіти
devoted adj відданий
dislike v не любити, відчувати огиду
divorce v розлучатися, розривати шлюб
divorced adj розлучений
draw v привертати (увагу)
engaged adj заручений
fancy (infml) v мати схильність до чогось, любити
над усе, палко кохати, поклонятися
fascinate syn. enchant, charm v чарувати,
зачаровувати, закоххувати, полонити
girlfriend n подруга
hate v ненавидіти
have a church ceremony v взяти шлюб у церкві
have a civil ceremony v взяти шлюб шляхом
цивільної церемонії
honeymoon n медовий місяць
interest v викликати інтерес, цікавість
introduce (be introduced) v знайомити,
представляти, рекомендувати
lik(e)able adj приємний
like v любити, подобатися

lov(e)able adj вартий любові, привабливий,
милий, любий, приязний, люб’язний
love v кохати
loving adj люблячий, ніжний
make friends v заприятелювати
make someone’s acquaintance (make the
acquaintance of someone) познайомитися
married adj одружений
marry early (late) v одружуватися рано (пізно)
marry for love v одружуватися за коханням
marry for money v одружуватися заради
грошей marry for convenience v одружуватися
заради вигоди, комфорту
marry someone v одружувати(ся), женитися,
виходити заміж
much-loved adj дуже любий
obtain marriage licence v одержати свідоцтво
про одруження
propose (usu of a man) v освідчуватися; He
proposed to her. Він освідчився їй.
single adj неодружений
separate v роз’єднатися, розлучитися
separated adj що живе окремо перед
розлученням
steady (boy, girl) friend n постійний
(друг/подруга)
turn down one’s proposal v відмовлятися вийти
заміж
wedding n весілля
widowed adj овдовіла
widowered adj овдовілий
RELATIVES BY BIRTH
aunt n тітка
brother n брат
cousin n двоюрідний брат/сестра
daughter n дочка
father n батько
grandchildren n онуки
granddaughter n онучка
grandfather n дідусь
grandmother n бабуся
grandparents бабуся і дідусь
grandson n онук
great-grandfather n прадідусь
great-grandmother n прабабуся
mother n мати
niece n племінниця
nephew n племінник
parents n батьки
sister n сестра
son n син

uncle n дядько
RELATIVES BY MARRIAGE
adopted child усиновлена дитина
bride n наречена
bride-groom n наречений
brother-in-law n девір (чоловік сестри)
daughter-in-law n невістка
descendant n нащадок
father-in-law n тесть, свекор
fiancé (fml) n наречений
fiancée (fml) n наречена
husband n чоловік
in-laws n родичі з боку чоловіка, дружини
junior adj молодший
mother-in-law n теща, свекруха
orphan n сирота
senior adj старший
sister-in-law n золовка (дружина брата)
son-in-law n зять
step-daughter n пасербиця
step-father n вітчим
step-mother n мачуха
step-son n пасерб
twins близнюки
widow n вдова
widower n вдовець
wife n дружина
AGE CATEGORIES
adolescent n/adj юнак, дівчина, підліток
adult (often fml) adj дорослий/а
aged adj старий
ancient adj старезний, древній
baby n дитина
child n дитина (загальне слово)
elderly adj літній
grown-up (not fml) adj дорослий/а
infant n немовля
junior adj/n молодший (за віком, посадою)
juvenile adj юний
kid (infml) n дитина
middle-aged середнього віку
OAP (an old age pensioner) n пенсіонер за віком
old adj старий
ripe age зрілий вік
senior adj/n старший (за віком, посадою)
teenager n підліток; юнак/дівчина (до 20 років)
toddle (infml) n дитина, що починає ходити
tot (infml) n маленька дитина
youngster n хлопець, юнак
youth n юність, юнацтво, молодь, юнак

UNPRECISE AGES
age quickly швидко старіти
be of the call up age бути у віці призовника
be the same age бути одного віку
be under age бути неповнолітнім
come of age стати повнолітнім
go to school/college at the age of… розпочати
навчання в школі/коледжі у віці...
He is about thirty Йому біля тридцяти (років)
He is long past forty Йому далеко за сорок
(років)
He is sixty odd Йому за 60
He outlived his wife by five years Він пережив
дружину на 5 років
He/she is in his/her teens Він/вона у віці від 13
до 19 років
live to a ripe (old) age дожити до зрілого
віку/глибокої старості
look one’s age виглядати на свій вік
look young (old) one’s age виглядати
молодшим/старим для свого віку
My grandfather is approaching (going in for,
coming up) eighty Мій дідусь наближається до
80-річного віку
He/she is in his/her early (mid, late) twenties
Йому/їй 21-23 роки (24-26 років, 27-29 років).
She is on the right side of forty Їй за тридцять
PRECISE AGES
He is thirty (years old) йому 30 років
She is twenty-one (years old) їй 21 рік
PROBLEMS OF UPBRINGING
accompany n супроводжувати
adolescence n підлітковий період
advisable adj слушний, рекомендований
affect v впливати
argument n сварка
alienate v відчужувати; syn. estrange
alienation n відчуження; syn. estrangement, adj
estranged
allow v дозволяти
authority v влада, авторитет
avoid v уникати
behave v поводитись
bring up v виховувати
broken home неповна сім’я
challenge n виклик
child-dominated society суспільство, в якому
діти знаходяться у привілейованому становищі

consumer mentality
споживацький спосіб
мислення
cope with… v впоратись з…
corrupt v розбещувати; Does TV ~ or instruct our
children?
counsel v радитись
curiosity n цікавість
curry favour with smb. запобігати перед кимось
curse n прокляття, лихо
decision n рішення
dignity n гідність
disapproval n несхвалення
discipline v привчати до дисципліни
educate the whole person виховувати всебічно
розвинену людину
embittered adj озлоблений
fatigue n втома
flourish (thrive) v квітнути, процвітати
folly n безглуздість, нерозсудливість
frankly adv відверто
frustrated hopes невиправдані сподівання
gap n 1. щілина, пропуск, проміжок; 2.
розбіжність, розрив; fill а ~ (a void) заповнити
проміжок; generation ~ проблема батьків та дітей
gifted child обдарована дитина; syn. an
accomplished/smart child
habit of deceit звичка обманювати; acquire ~
набувати звички обманювати
handicapped children, handicaps діти, які
потребують індивідуального підходу; syn. children
with special needs; children with learning disabilities
harm n шкода
have apprehension відчувати побоювання
hostile adj вороже налаштований
impact upon smb. впливати на когось
influence v впливати
impose v нав’язувати
impotence n безсилля
indifferent adj байдужий
inexperienced adj недосвідчений
inflict v заподіяти
interfere v втручатися
lack n нестача
moral collapse моральне падіння
neglect v нехтувати
оbedience n слухняність
objectionable adj небажаний
offspring n нащадок/нащадки
opinion n думка
pamper v балувати, пестити, ніжити
pampered adj зніжений, розбещений
peer n одноліток

permissive adj дозволений; ~ nature of modern
society характер вседозволеності в сучасному
суспільстві
permissiveness n вседозволеність
persuade v переконувати
pressure n тиск
provide v забезпечувати
psychological wounds психологічні рани
punishment n покарання
rage n лють
recreation n відпочинок
responsibility n відповідальність
roughhousing грубощі
quarrelsome adj сварливий
quit school кинути школу
scarcity n недостача, невистачання, дефіцит; ~
of books, jobs, teachers
security n безпека
settle down v вирішувати
stable adj стабільний, міцний
suffer from v страждати від
trust v довіряти
viewpoint n погляд
vulnerable adj вразливий; ~ to схильний до
will n бажання
worthwhile adj потрібний
ACCOMMODATION
TYPES OF HOUSES AND FLATS
apartment (flat) n квартира
barrack n барак
block of flats n багатоповерховий будинок
bungalow n бунгало, одноповерховий будинок
з верандою
cabin n дерев’яна хатина
cottage n сільський будинок, котедж
detached house n окремий будинок, особняк
dwelling house n житловий будинок
dwelling place n місце проживання
extension n прибудова
floor (storey) n поверх; the ground ~ нижній
(перший) поверх; the first ~ другий (Am.
перший) поверх; the top ~ верхній поверх
gate house n сторожка біля воріт
housing estate n маєток, земельне володіння,
житловий масив
hovel n халупа
hut n хатина
lodging (lodgement, dwelling) n житло,
квартира
mansion n велика садиба
mud hut n мазанка

multistoried building n багатоповерхова будівля
permanent residence (fml) n постійне місце
проживання
semi-detached house n один з двох особняків, що
мають одну спільну стіну
shanty n халупа
temporary residence (fml) n тимчасове місце
проживання
terraced house n ряд будинків
residential building (fml) n житлова будівля
public building (fml) n громадська будівля
skyscraper n хмарочос
summer cottage (country house, dacha) n дача
SMALLHOLDING CONSTRUCTIONS
arbour n альтанка (із зелені)
backyard n двір (господарський)
bench n лава
fence n огорожа
flowerbed n клумба
garage n гараж
garden n сад; vegetable ~ город
gutter n ринва, канавка
hayloft n сінник
hedge n живопліт, огорожа
drive n під’їзна дорога
kennel n собача будка
lawn n лужок
long-chair (lounge) n шезлонг
orchard n фруктовий сад
path n доріжка, стежка
patio n відкритий внутрішній двір
playground n майданчик для гри
pigsty n свинарник
pond n ставок
shed n сарай
stable n конюшня
sports ground (court) n майданчик для заняття
спортом
swimming pool n басейн
swing n гойдалка
yard n двір
CONSTRUCTION MATERIALS
brick n цегла
cement n цемент
concrete n бетон
log n колода
materials n матеріали
prefabricated blocks n панелі (для будинку)
shingles n гравій, щебенка
slate n шифер

stone n камінь
tiles n черепиця, кафель
wallpaper n шпалери
wood n дерево (матеріал)
NEW/OLD HOUSE
cramped adj надто тісний, вузький
decrepit
adj
старезний,
одряхлий,
спорохнявілий
dilapidated
adj
ветхий,
старий,
напівзруйнований
imposing adj показний, імпозантний
impressive adj виразний, вражаючий
medium adj середнього розміру
modern adj сучасний
old adj старий
(recently)
renovated
adj
поновлений,
відбудований, полагоджений
redecorated adj відремонтований
restored adj реставрований, відбудований
roomy adj просторий, вільний
shabby adj занедбаний (будинок)
spacious adj просторий, широкий
well-kept adj той, що підтримується в доброму
стані (будинок)
ACTIVITIES
accommodate
v
забезпечувати
житлом
(тимчасово – під час навчання, конференції і т.
ін.)
build v будувати
construct (fml) v будувати
design v проектувати, складати план
do up (infml) v прикрашати, робити
косметичний ремонт; They did up the house
beautifully.
Вони
зробили
красивий
(косметичний) ремонт
fit out (often infml) v оснастити, умеблювати
(повністю устаткувати); The new house will be
fitted out long before you move in. Новий
будинок
буде
повністю
готовий
для
проживання задовго до того, як ви в нього
переїдете
fit up (often infml) v меблювати, устатковувати,
ставити все на місця; The house is fitted up with
everything you will need.
furnish v меблювати, умебльовувати; The new
houses are finished, but not yet furnished. Нові
будинки вже збудовані, але ще не умебльовані
hang wallpaper наклеювати шпалери
house v притулити(ся), дати або знайти
притулок

inhabit (fml & tech) v жити, населяти
let v здавати квартиру
live v жити
lodge v проживати недовго і платити за
проживання
mortgage v закладати
move (in) v переїздити (у нове місто, у новий
будинок)
occupy v займати
put up (infml) v будувати, ставити (будинок)
put up at (infml) v тимчасово зупинятися десь
жити (недовго)
rent v арендувати
reside (fml) v проживати
set (in) v розташовувати, розміщувати
settle v оселяти(ся)
stay v зупинятися (прожити недовго)
strip wallpaper обдирати шпалери
varnish v покривати лаком
PARTS OF THE HOUSE
air conditioning system n система кондиціювання
повітря
attic n мансандра, (арх.) атик
backdoor n задні двері, чорний хід
balcony n балкон
basement n підвал
bathroom n ванна кімната
bedroom n спальня
ceiling n стеля
cellar n льох
central heating центральне опалення
chimney n труба, димохід
closet n чулан, вбудована платяна шафа
conservatory n оранжерея, теплиця
corridor n коридор
dining room n їдальня
door n двері; entrance ~ вхідні двері
doorbell (doorknob) n дверний дзвінок (кнопка)
door handle n двірна ручка
doormat n підстилка (доріжка, килимок) для
витирання ніг (біля дверей)
doorstep n поріг
doorway n вхід до приміщення
dormer n слухове (мансардне) вікно; почивальня
drainpipe n дренажна труба
electric bulb n електрична лампочка
electricity n електрика
extension chord n подовжувач, шнур
fitted carpet n килим на всю підлогу
fixed frame n кватирка
flight of stairs n проліт, прогін, марш

French window n скляні двері
garbage disposal (chute) n сміттєпровід
gas n газ
hall n передпокій, передня, вестибюль
hot and cold running water n водопровід з
гарячою та холодною водою
interior n інтерьєр
kitchen n кухня
landing n площадка сходів
lift (elevator) n ліфт
living room (sitting room, drawing room,
lounge) n вітальня
modern conveniences n сучасні зручності
nursery n дитяча кімната
pane n шибка, віконне скло
pantry n кладова для продуктів
parapet n перила, парапет
passage (way) n прохід, коридор
planter (flower pot) n горщик для квітів
porch n ганок
radiator n радіатор
roof n дах
shutter n віконниці
skylight n вікно в стелі, люк
socket (wall outlet, power point) n розетка
staircase (stairs) n сходи
study n робочий кабінет
swing door n двері, що відкриваються в обидва
боки
switch n вимикач
television aerial (antenna) n телевізійна антена
utility room n підсобка, підсобне приміщення
wall n стіна
window n вікно; ~-frame рама
windowsill n підвіконня
HOUSE (SETTING/VIEW)
at the back of за чимось
centrally located розташований в центрі
convenient adj зручний
face v виходити фасадом, бути зверненим (у
певний бік); The house faces north. Будинок
виходить на північ
far from the city centre далеко від центру міста
in front of перед чимось
look over v виходити; My bedroom window
looks over the forest. Вікно моєї спальні
виходить до лісу.
look south (north, west, east) v виходити
(вікнами) на південь (північ, захід, схід)
main road n головна вулиця
near близько, недалеко

next to поряд
overlook v виходити (про вікно і т. ін.); My
windows overlook the garden. Мої вікна виходять в
сад
street off the main road n вулиця, що далеко від
головної дороги
traffic route n маршрут вуличного руху
within 5 (10-15) minutes’ walking distance на
відстані 5 (10-15) хвилин пішки від …
within easy reach of (parks, museums…) недалеко
від (парків, музеїв…)
wonderful views/views (of) чудовий вигляд,
краєвид
HALL
chest of drawers n (for shoes etc.) шухляда, комод
(для взуття та ін.)
coat hanger n вішалка
coat hook n гачок
coat rack n вішалка для пальто
dressing table n тумбочка
hall mirror n дзеркало у передпокої
hallstand n вішалка
hat-stand n вішалка для капелюхів
key n ключ; ~-rack вішалка для ключів
spyhole n оглядовий отвір, вічко
umbrella-stand n стійка для парасольок
LIVING ROOM
25 feet long by 15 feet wide 25 футів довжиною,
15 футів шириною
armchair n крісло
ashtray n попільничка
blind n штора
bookcase n книжкова шафа
bookshelf n книжкова полиця
cabinet n шафа (гірка)
carpet n килим; fitted ~ килимове покриття
CD player n програвач дисків
chair n стілець; padded (stuffed) ~ м’який стілець;
set of ~s комплект стільців; folding ~ розкладний
стілець
chandelier n люстра
chesterfield n довгий м’який диван
clock n настінний годинник
coffee table n кавовий (журнальний) столик
crystal n adj кришталевий; n кришталь
curtain n занавіска; to draw the ~ зашторити; ~ rod
карниз для занавіски
desk n письмовий стіл; ~ drawer висувний ящик (у
столі)
display cabinet unit n буфет (дверцята скляні)

drape n портьєра
drinks cupboard n бар (як частина меблів)
DVD player n програвач DVD
fireplace n камін
furniture n меблі
grandfather clock n високий годинник у
дерев’яному футлярі з циферблатом
luxurious adj розкішний
mantelpiece n полиця над каміном
net curtain n тюлева завіса
parquet n паркет
record player n програвач
rocking chair n крісло-качалка
safe n сейф
scatter cushion n диванна подушка
settee n канапа, невеликий диван
sideboard n буфет, сервант
sofa (divan, couch) n диван
spotlight n нічничок, нічна лампа
standard lamp n торшер
stereo (stereo sound system) n стереосистема
suite of furniture n гарнітур меблів
ottoman n оттоманка
telephone n телефон
TV set n телевізор
upholstered suite (seating group) n гарнітур
м’яких меблів
wall units n мебльова стінка
wall n стіна
papered wall обклеєна шпалерами стіна
painted wall пофарбована стіна
vase n ваза
VCR (video cassette recorder) n відеопрогравач
BEDROOM
alarm clock n будильник
bedding n постільні речі
bedside cabinet n тумбочка біля ліжка
bedside lamp n лампа на тумбочці
bedspread (bedcover) n покривало на ліжко
blanket n ковдра
blanket cover (blanket slip) n підодіяльник
bunk bed n ліжко (двоповерхове)
double bed n двоспальне ліжко
dressing stool n табуретка біля туалетного
столику
dressing table mirror n дзеркало на туалетному
столику
eiderdown n пухова стебнована ковдра
mattress n матрац
pillow n подушка
pillowcase (pillowslip) n наволочка

pouf n пуф
quilt n стебнована ковдра
reading lamp n лампа для читання
roll-away bed n розкладачка
sheet (linen sheet) n простирадло
single bed n односпальне ліжко
wall lamp n бра
wardrobe n шафа для одягу
DINING ROOM
bowl n глибока миска
candle n свічка
candlestick n підсвічник
carafe n графін
china порцеляна
china cabinet (display cabinet) n буфет із
скляними дверцятами
coffee set n кавовий сервіз
cup n чашка; coffee ~ чашка для кави
dinner set (dinner service) n столовий сервіз
fork n виделка
fruit dish n блюдо з фруктами
glass n склянка; sherry ~ келих для хересу;
champagne ~ бокал для шампанського; wine~
бокал, келих, чарка
goblet n бокал
knife n ніж; carving ~ ніж для нарізання мяса
milk jug n глечик для молока
napkin n салфетка, серветка, маленький
рушничок
pepper-box n перечниця
plate n тарілка; ~ mat підставка під тарілку;
bottom ~ тарілка-підставка; deep ~ (soup-~) супова
тарілка; dessert ~ десертна тарілка; meat ~ тарілка
для м’яса
salad bowel n салатниця
salt-cellar n сільниця
saucer n блюдце
sauceboat n соусниця
soup tureen n супниця
spoon n ложка; tea ~ чайна ложка; coffee ~ кавова
ложка; soup ~ супова ложка
sugar bowl (sugar basin) n цукорниця
table n обідній стіл; folding ~ розкладний стіл
table cloth n скатерка, скатертина
table linen n столова білизна
thumbler n висока склянка (фужер без ніжки)
tray n таця
vegetable dish n блюдо з овочами
CHILDREN’S ROOM (NURSERY)
blackboard n класна дошка

carrycot n переносне ліжко для дитини
cot n дитяче ліжко
cradle n колиска
children’s cupboard n дитяча шафа
playpen n манеж
pram n дитяча коляска; doll’s ~ дитяча коляска
для ляльки (іграшка)
rattle n брязкальце
rocking-horse n іграшковий коник-гойдалка
school books n підручники
sleeping doll n лялька, що закриває та
відкриває очі
soft toy dog n м’яка іграшка-собака
KITCHEN
baking sheet n деко
base unit n наземна шафа
bread bin n хлібниця
burner n комфорка
cake tin n форма для торта (кексу)
can (tin, bottle) opener n відкривачка
cheese dish with glass cover n блюдо для сиру
зі скляною кришкою
coffee maker n кавоварка
cooker hood n витяжка
cork-screw n штопор
cruet-stand n судок
cupboard n буфет
cutting board n дошка для різання
dishwasher n посудниця, перемивальниця
посуду; посудомийна машина
electric cooker (gas cooker) n електроплита
(газова плита)
fridge (infml) n холодильник
frying pan n сковорода
garlic press n часничниця
grater n терка
jug n глечик
kettle n чайник
kitchen table n кухонний стіл
kitchen unit n кухонний комбайн
kitchen utensils n кухонне приладдя
ladle n розливна ложка
lid (coker, cover) n кришка
matches n сірники
mincer n м’ясорубка
mixer n міксер
mixing spoon n ложка для змішування
mug n кружка
nut crakers n горіходавилка
oven n духовка; microwave ~ мікрохвильова піч
pan set n набір каструль

paper towel n паперовий рушник
peeler n ніж для зняття шкіри (з овочів, фруктів)
pot n горщик, каструля; ~ holder ухват
pressure cooker n скороварка
saucepan n каструля
scale n ваги
sieve n решето
set of bowls n набір мисок (для змішування)
set of wooden spoons n набір дерев’яних ложок
sink n раковина (для стікання води)
skimmer n шумовка
spatula n лопатка
stainless steel n нержавіюча сталь
stool n табуретка
strainer n ситечко
tap n кран
teapot n заварочний чайник
thermos n термос
toaster n тостер
wall cupboard n навісна шафа
washing machine (wash machine) n пральна
машина
working top n робочий стіл (де готують їжу)

air conditioner n кондиціонер
broom n мітла
brush n щітка
bucket n відро, цеберка
carpet sweeper n пристрій для чистки
килимового покриття
clothes line (washing line) n мотузка для
сушіння одягу; ~pin прищепка
dustpan n совок
electric iron n електрична праска
electric ironing machine n електрична
прасувальна машина
electric meter n електролічильник
floor cloth n ганчірка для миття підлоги
hair drier n фен
iron n праска; ironing table (board) стіл для
прасування
ladder n драбина
mop n швабра
shopper n сумка на колесах
stepladder n драбина (з підніжками)
sweeper n віник
vacuum cleaner n пилосос

BATHROOM
bar of soap n кусок (брусок) мила
bath n ванна
bathmat n килимок для ванної кімнати
bathroom scales n ваги для ванної кімнати
bidet n біде
comb n гребінь, гребінець
drain plug n пробка для ванни
electric razor n електробритва
hairbrush n щітка для волосся
medicine cabinet n тумбочка для ліків
mixer tap for hot and cold water n змішувач
гарячої та холодної води
nailbrush n щітка для нігтів
razor n бритва
safety razor n безпечна бритва
shower n душ
soap dish n мильниця
sponge n губка
toilet (lavatory, W.C., infml loo) n туалет
toothbrush n зубна щітка
toothpaste n зубна паста
towel n рушник
tower rail n вішалка для рушника
tube of toothpaste n тюбик зубної пасти
washbasin n миска (таз, раковина) для умивання

MAKING THINGS DIRTY
dirty adj брудний; This is a very dirty town. Це
дуже брудне місто. My dress is getting dirty and
needs washing. Моє плаття забруднюється і
потребує прання.
dirty v забруднювати; Please, try not to dirty the
house. Будь ласка, не забруднюй будинок. They
dirtied the floor when they came in from the wet
garden. Вони забруднили підлогу, коли
прийшли з мокрого саду.
filthy adj брудний; Take those filthy boots off.
Зніміть ці брудні черевики.
foul adj забруднений, нечистий, поганий
foul v заплямовувати; He fouls the floor with his
boots. Він залишив сліди на підлозі.
mess (esp. up, esp. about; not fml) v чинити
безладдя, робити розгардіяш, бруднити; Who
messed up my papers? Хто зробив розгардіяш у
моїх паперах?
show dirt easily v бути марким
soil (get soiled) v бруднити(ся)
soiled adj забруднений; These clothes are soiled?
Get them cleaned. Цей одяг забруднений,
почистіть його.
stain v плямувати, псувати, брати бруд; His
teeth are stained with years of smoking. Його
зуби пожовтіли після багатьох років паління.

HOUSEHOLD APPLIANCES AND UTENSILS

The air in the room is stained: open the window! В
кімнаті затхле повітря, відкрийте вікно!
CLEANING AND PERSONAL CARE
air (the room…) v провітрювати
be immaculately clean бути бездоганно чистим
be in ship-shape order бути в повному порядку
be keen on neatness v (дуже) любити охайність,
чистоту
clean the mess in one’s room v прибирати бруд,
розгардіяш у кімнаті
clean up v прибирати, чистити
do one’s teeth v чистити зуби
dry-clean (usu. pass) чистити в хімчистці
dust v витирати пил, порох; вибивати,
витрушувати
furniture gets rickety меблі стають хиткими,
неміцними
fuse burns out перегоряє запобіжник (світло
гасне)
hoover (infml) v пилососити, чистити пилососом
it takes me … minutes to do the room мені
потрібно … хвилин, щоб прибрати кімнату
make things tidy v приводити речі в порядок
main faults about the house основні хатні
проблеми
mop v чистити шваброю, витирати (тж.з up)
pipes get clogged забиваються труби
shine (like a new pin) v блищати (як нова копійка)
spick and span adj елегантний; роз. В
новісінькому вбранні; вбраний як на весілля
spring-cleaning n генеральне прибирання, чистка
sweep v мести, вимітати, змітати (перев. з up)
tap leaks кран тече
tidy up v робити охайним; прибирати, наводити
порядок
turn out one’s room v дуже ретельно прибирати
чиїсь кімнати
vacuum cleaner fails to operate пилосос не
працює
wash v мити, прати
wash basin refuses to empty freely з умивальника
погано виливається вола
wash up, do the dishes мити посуд
TOOLS
axe n сокира
chisel n плоскогубці, щипці
drill n дриль, свердло
file n напилок, терпуг
fork n вила
hammer n молоток

hoe n мотика, сапа
paintbrush n щітка для фарбування
pincers n щипці, кліщі, пінцет
rake n граблі
saw n пилка
scissors n ножиці
screw-driver n викрутка
sewing-machine n швейна машина
spade n лопата
tape measure n рулетка

MEALS
HOW WE EAT
appetite n апетит; Bon appétit! Приємного
апетиту!
be full (be stuffed) adj бути ситим
hunger n голод; be hungry бути голодним
thirst n спрага; be thirsty хотіти пити
chew v жувати
dine v вечеряти
diet (go on a diet) v бути на дієті, сідати на
дієту
do harm v шкодити
eat in (with) moderation v їсти помірно,
стримано
eat on the go/the move v їсти на ходу
eat to excess v переїдати
eat to one’s heart’s content їсти з великим
задоволенням; добре поїсти
eat with gusto v їсти з задоволенням
eat with relish v їсти зі смаком
eater (kind of eater) n їдок; good ~ гарний їдок;
poor ~ поганий їдок; choosy ~ що не їсть все, а
вибирає; picky ~ що довбає, колупає їжу; light ~
що мало їсть; heavy ~ що їсть багато; fast ~ що
їсть швидко; slow ~ що їсть повільно
fast (go on a fast) v постувати
gulp down (devour) v жадібно ковтати,
поглинати
have one’s meals at home n їсти вдома
have one’s meals regularly v їсти в певні
години
have/enjoy a good appetite v мати гарний
апетит
live on vegetables (milk) v їсти лише овочі
(молоко)
munch v жувати, чавкати
overeat v переїдати
put on (gain) weight v збільшуватися у вазі
sip v пити маленькими ковтками, посьорбувати
smell v нюхати, пахнути

starve v голодувати
swallow v ковтати
taste (try) v куштувати

table d’hote n табльдот (загальний стіл в
ресторані, фіксований обід з трьох блюд)
wide choice n великий вибір

KINDS OF MEALS
(afternoon) tea n чай (16.00 – 17.00); (high) tea
(cooked meal, but less than dinner) полуденок
(16.00 – 17.00)
a la carte n (блюдо) на замовлення
appetizer n все, що збуджує апетит (закуска,
рюмка водки)
bland (of food) adj не гостра їжа, м’яка, дієтична;
The doctor says that the sick woman must have only
bland food. Лікар говорить, що хвора жінка
повинна їсти лише дієтичну їжу. The soup is too
bland for me. Суп надто дієтичний для мене.
breakfast n сніданок
brunch n бранч, пізній сніданок
buffet n буфет
café n кафе
cafeteria n кафетерій
canteen n їдальня
course n блюдо (перше, друге, десерт)
cuisine n кухня
dessert n десерт
dinner n вечеря (17.00 – 19.00)
fast food n їжа швидкого приготування
(McDonalds etc)
feast n банкет; What a feast she provided! Який
банкет вона організувала!
have breakfast/lunch/dinner v снідати, обідати,
вечеряти
health food n здорова їжа
hors d’oeuvre (usu pl) n закуска; The hors
d’oeuvres were excellent. Закуска була чудова
junk food n їжа низької якості
lunch n обід (12.00 – 14.00)
lunch out n обідати деінде
main course (entree) n м’ясне блюдо
menu n меню
malnutrition n погане (неправильне) харчування
meal n їжа
national cuisine n національна кухня
nutrishion (nourishment) n харчування
picnic n пікнік (та їжа, що на пікніці)
refreshments n закуски і напої; Refreshments are
usually served after the meeting. Закуски та напої,
як правило, подаються після зустрічі
restaurant n ресторан
snack n легка закуска; ~-bar закусочна
supper n пізня вечеря (21.00 – 22.00)

TASTE
aftertaste n післясмак
aroma n аромат
bitter adj гіркий
delicacy n делікатес
delicious adj чудовий (смак, запах), смачний,
приємний; What a delicious meal! Яка чудова
їжа!
edible adj їстівний; inedible неїстівний
flat (deprec. esp of a drink) adj без будь-якого
смаку
flavour n смак, присмак
greasy adj жирний
hot adj гострий
mild adj м’який
salty adj солоний
savoury adj смачний, пікантний; There was a
savoury smell coming from the kitchen. З кухні
йшов смачний запах
sour adj кислий
specialty n фірмове блюдо
spicy adj гострий, приправлений
sugary (sickly) adj солодкий, приторний
sweet adj солодкий
tart adj кислй, терпкий
tasteless (bland) adj без смаку
tasty adj смачний
overcooked (overdone) adj пересмажений
undercooked (underdone) adj недосмажений,
сирий
HOW WE COOK
add salt (sugar/vinegar) to taste додавати сіль
(цукор/оцет) за смаком
bake v пекти(ся)
beat v збивати (білки)
blend v змішувати
boil v кип’ятити, варити
broil v запікати у духовці
brown v підрум’янити
carve v обробити (тушку)
chop v рубати, нарізувати, кришити
cookery book (cooking book) n кулінарна книга
cut sandwiches готувати сандвічі, бутерброди
cut up v нарізати
dip into v обмокнути в (жовток)
drain v дати стікти
dredge v обсипати (мукою)

dress v заправляти
egg v змастити яйцем
flavour v надавати запаху або смаку чомусь; He
was drinking water flavoured with fruit juice. Він
пив воду, підсолоджену фруктовим соком.
freeze v заморожувати
fry v жарити, смажити; Shall we fry the fish for
dinner? Чи не підсмажити нам рибу на обід?
garnish v прикрашати, оздоблювати, гарнірувати
(страву)
grate v терти, скребти, терти (на тертушці)
grease v змащувати жиром
grill v смажити(ся) на рашпері
grind v молоти(ся), товкти, подрібнювати
heat up (warm up) v розігрівати
knead v замішувати, місити (тісто)
marinate v маринувати
mash v товкти
measure v зважувати
mince v пропускати через м’ясорубку, кришити,
дрібно сікти
oil v змащувати олією (сковорідку)
peel (potatoes) v чистити (картоплю)
pepper v перчити
pick out v видаляти (кістки з риби)
pluck (chickens, ducks, etc.) v обскубати
pour out tea/coffee розливати чай/каву
prick v проколоти
recipe n рецепт; ~ book книга рецептів
roast v жарити(ся), смажити(ся), пекти(ся); He
was roasting a piece of meat over the fire. Він
смажив кусок м’яса над вогнищем
roll out (pastry, some dough) v розкачати тісто
salt v солити
scrape (carrots) v чистити, шкребти
season the food to taste (using salt, sugar, pepper)
надати страві смаку, гостроти
shell (nuts, pees, hard-boiled eggs) v чистити
shred v різати, кромсати (шаткувати капусту)
sift v просіювати через сито
simmer v тушкувати на малому вогні
skin (tomatoes, rabbits) v знімати шкірку
slice v нарізувати тоненькими шматочками
smoke v коптити
spread v розкласти, викласти по всій поверхні
sprinkle v збризнути
steam v варити на парі, парити, випарювати
stew v тушкувати(ся) (про м’ясо), варити(ся);
You’ll have to stew that meat well. Вам потрібно
добре тушкувати те м’ясо; The soup was
simmering. Суп кипів на малому вогні.
stir v мішати, помішувати

string (beans etc.) v чистити (квасолю)
stuff v фарширувати
treat to a good dinner/sandwiches пригостити
добрим обідом/сендвічами, бутербродами
wash v мити
whip v збивати (вершки, яйця)
VEGETABLES
artichoke n артишок
asparagus n спаржа
aubergine (egg plant) n баклажан
beans n боби, квасоля
beetroot n буряк
broccoli n броколі, спаржева капуста
Brussels sprouts n брюссельська капуста
cabbage n капуста
carrot n морква
cauliflower n цвітна капуста
celery n селера
corn n кукурудза
cucumber n огірок
garlic n часник
leek n цибуля-порей
lettuce n салат-латук
mushroom n гриб; field ~ шампіньон
onion n цибуля
parsnip n пастернак
peas n горох
pepper n гіркий перець; sweet ~ солодкий
перець
pickles n соління
potato n картопля
pumpkin n гарбуз
radish n редиска
rhubarb n ревінь
shallot n зелена цибуля
sauerkraut n кисла капуста
tomato n томат
turnip n ріпа
zucchini (marrow) n кабачок
FRUIT AND BERRIES
apple n яблуко
apricot n абрикоса
avocado n авокадо
banana n банан
blackberry n ожина
blueberry n брусниця
cherry n вишня, черешня
cornel n кизил
cranberry n клюква, журавлина

currant n смородина; black ~ чорна смородина;
red ~ червона смородина
date n фінік
fig n інжир, винна ягода
gooseberry n крижовник, аґрус
grape n виноград; ~fruit грейпфрут
huckleberry n чорниця
kiwi n ківі
lemon n лимон
melon n диня
olive n оливка
orange n апельсин
peach n персик
pear n груша
pineapple n ананас
plum n слива
pomegranate n гранат
raspberry n малина
strawberry n полуниця; wild ~ суниця
tangerine n мандарин
watermelon n кавун
NUTS
almond n мигдаль
cashew nut n кешью
chestnut n каштан
coconut n кокосовий горіх
hazelnut n фундук
nut n горіх
nutmeg n мускатний горіх
peanut n арахіс
pistachio n фісташки
walnut n волоський горіх
BREAD, CEREAL AND SWEETS
barley n ячмінь
biscuits (cookies) n печиво
bread n хліб; white ~ білий хліб; brown ~ чорний
хліб; rye ~ житній хліб; a loaf of ~ буханка хліба; a
slice of ~ шматок хліба; fresh ~ свіжий хліб; stale ~
черствий хліб
bublic (bread-ring) n бублик
buckwheat n гречана крупа
cake n торт, тістечко; sponge ~ бісквітний торт;
plum-~ кекс
cereal n крупа
chocolate n шоколад, шоколадна цукерка;
~ bar плитка шоколаду, шоколадний батончик
corn (maize) n кукурудза
doughnut n пончик, смажений пиріжок
flour n мука
grain n зерно

honey n мед
ice-cream n морозиво
lollipop n льодяник на паличці
macaroni n макарони
marsh-mallow n зефір
millet n пшоно
noodles n лапша
oats n овес
pancake n млинець
pasta n макаронні вироби, блюда з макаронів
pastry n кондитерські вироби
pie n пиріг
pudding n пудинг
raisin n родзинка
rice n рис
roll (bun, small loaf) n булочка
rusk n солодкий сухарик
scone n булочка з родзинками
spaghetti n спагетті
starch n крохмал
sugar n цукор; castor ~ цукрова пудра;
granulated ~ цукровий пісок; loaf ~ цукоррафінад; lump ~ колотий цукор
sweet (candy) n цукерка
waffle (wafer) n вафлі
wheat n пшениця
DAIRY
butter n вершкове масло
cheese n твердий сир
cottage cheese (curds) n творог
cream n вершки; whipped ~ збиті вершки; ice-~
морозиво
egg n яйце
margarine n маргарин
milk n молоко
sour cream n сметана
yogurt n йогурт (кефір, ряжанка)
MEAT
bacon n бекон
beef n яловичина
broiler n бройлер
chicken n курча, курка
chop n відбивна (свиняча, бараняча)
сorned beef солонина
cutlet n котлета
duck n качка
fat n сало
frankfurter n сосиска
goose n гусак, гуска
ham n шинка

hamburger n булочка з котлетою, гамбургер
heart n серце
hot-dog n гаряча сосиска, хотдог
lamb n ягня, молода баранина
lard n топлене свиняче сало
liver n печінка
meat n м’ясо; ~ dish м’ясна страва; tender ~ м’яке
(ніжне) м’ясо; tough ~ жорстке м’ясо; fat ~ жирне
м’ясо; lean ~ пісне м’ясо; frozen ~ морожене
м’ясо; canned ~ м’ясні консерви
minced meat (mince) n фарш
mutton n баранина
pork n свинина
poultry n птиця
rasher n тонка скибка бекону або шинки
ribs n реберця
rissole n котлета рублена
sausage n ковбаса
sirloin n філе
steak n смажений шмат м’яса, біфштекс; rump-~
ромштекс;; medium середнє просмажений; rare не
просмажений, з кров’ю (м’ясо)
suet n натуральне яловиче або бараняче сало
tongue n язик
turkey n індичка
veal n телятина
FISH AND SEAFOOD
caviar n ікра
cod n тріска
carp n короп, сазан
catfish n сом
crab (crayfish) n рак
crucian n карась
eel n вугор
fish n риба; fresh ~ свіжа риба; canned ~ рибні
консерви; salt water ~ морська риба; frozen ~
свіжеморожена риба
halibut n палтус
herring n оселедець
lobster n лобстер, омар
mackerel n скумбрія
mussel n мідія
octopus n восьминіг
oyster n устриця
perch n окунь
pike n щука
plaice n камбала
prawn n велика креветка
salmon n лосось, сьомга
shrimp n креветка
sprats n шпроти

sturgeon n осетр
squid n кальмар
trout n форель
tuna fish (tunny) n тунець
HERBS AND SPICES
basil n базилік
bay leaves n лаврове листя
cinnamon n кориця
cloves n гвоздика
clove n зубок часника
coriander n коріандр
curry n каррі
fennel (dill) n кріп
ginger n імбир
herbs n ароматичні (пряні) трави
horse-radish n хрін
ketchup n кетчуп
mayonnaise n майонез
mint n м’ята
mustard n гірчиця
oil n олія
parsley n петрушка
pepper n перець
prunes n чорнослив
salt n сіль
spices n спеції
spinach n шпинат
tarragon n острогін
tomato paste томатна паста
tumin n тмін
vanilla n ваніль
vinegar n оцет
DRINKS
SOFT DRINKS
carbonated (fizzy, sparkling) drink n газований
напій
coke (Coca-Cola) n кока-кола
cocktail n коктейль; milk ~ молочний коктейль
cocoa n какао
coffee n кава; black ~ чорна кава; white ~ кава з
молоком; instant ~ розчинна кава; ground ~
мелена кава; ~ beans кавові зерна
jelly n кисіль
juice n сік
lemonade n лимонад
long drink n безалкогольний напій у високій
склянці
mineral water n мінеральна вода
Pepsi n пепсі-кола
soda water n содова (вода)

soft (non-alcoholic) drink n безалкогольний напій
stewed fruit n фруктовий компот
still drink n негазований напій
tea n чай; packet of ~ пакетик чаю
HARD DRINKS
ale n ель (негазоване пиво)
beer n пиво; draught ~ бочкове пиво
brandy n бренді
champagne n шампанське
cognac n коньяк
double drink n подвійна порція алкогольного
напою
gin n джин
hard (alcoholic) drink n алкогольний напій
horilka n горілка
liquer n лікер
mixed drink n розведений алкогольний напій
neat (straight) drink n нерозведений алкогольний
напій
port n портвейн
rum n ром
sherry n херес
short drink n міцний алкогольний напій у
невеликій чарці
single drink n одна порція алкогольного напою
tonic n тонік
vodka n водка
whisky n віскі
wine n вино; white ~ біле вино; red ~ червоне
вино; sparkling ~ ігристе вино; sweet ~ десертне
вино; fortified ~ міцне вино; dry ~ сухе вино
ENTERTAINING PEOPLE
Breakfast may consist of… Сніданок може
складатися з…
bring refreshments приносити закуски та напої
Cake is fatting. Від торта товстішаєш.
Can I reserve a table for two for 12 o’clock today?
Чи можу я замовити стіл на двох на сьогодні на
12 годин ?
carry on the conversation вести бесіду
discuss politics/studies/news/fashion/music/books
говорити
про
політику/навчання/новини/
моду/музику/книги
entertain v розважати, приймати (гостей)
Excuse me, can you tell me if there’s a restaurant
around here? Пробачте, чи не могли б Ви мені
сказати чи є тут ресторан недалеко?
exchange greetings обмінюватися привітаннями
For dessert. На десерт.
For the first (second) course. На першу (на другу)
страву.

get on one’s high-horse «сісти на улюбленого
коника»
Have a pleasant meal! Enjoy! Приємного
апетиту!
have a wonderful time чудово проводити час
hear a ring at the door чути дзвінок у двері
Help yourself. Пригощайтеся.
Help yourself to some more... Візміть ще…
host/hostess n господар/господарка
How is it cooked? Як це приготовлено?
impromptu party імпровізована вечірка
I am an immense (great) eater. У мене
розігрався апетит.
I am a small eater. У мене поганий апетит.
I’m hungry. I’m starving. Я зголоднів.
I’m satisfied (full). Я ситий.
I’m thirsty. Я хочу пити.
I don’t care for fish (meat) in any shape or
form. Я не їм рибу (м’ясо) ні в якому вигляді.
I’d like to have a bite (a snack). Я б хотів
перекусити.
I’ll die from overeating. Я помру від
обжерливості.
I’ll treat you. Я пригощаю Вас.
introduce smb to smb знайомити всіх
Is the service at this restaurant good? Чи у
цьому ресторані добре обслуговання?
It’s on me. Я сплачую.
listen to music слухати музику
Lunch may include... Обід може складатися з...
make oneself comfortable влаштовуватися
зручно
May I have the bill? Рахунок, будь ласка.
meet the visitors зустрічати відвідувачів/гостей
Menu includes (consists of)... Уменю є…
Menu, please. Меню, будь ласка.
on a tray на підносі
party n вечірка
Please, pass me the salt. Будь ласка, передайте
мені сіль.
start the conversation going розпочинати
бесіду
thank the host/hostess дякувати господареві/
господині
The meal is delicious. Все дуже смачно.
This meat dish is perfectly cooked. Ця м’ясна
страва прекрасно приготовлена.
To your health! За Ваше здоров’я!
The meal is delicious. Все дуже смачно.
What do you recommend? Що порадите взяти?
What’s the house speciality? Які у Вас фірмові
блюда?

What’s your favourite dish? Яка Ваша улюблена
страва?
What shall we start with? 3 чого ми почнемо?
What wine do you recommend to go with meat?
Яке вино ви рекомендуєте до м’яса?
Where can we get a quick meal? Де можна
швидко поїсти?
Who’s going to stand treat? Хто пригощає?
Won’t you have some more? Чи не хочете ще?
Would you like a refill? Чи налити ще?
STUDENT’S LIFE AND STUDIES
A STUDENT’S WORKING DAY
after classes після занять
arrive in time прибути вчасно
be in low spirits бути в поганому настрої
be pressed for time час підганяє
be pretty tired бути доволі стомленим
be ready to drop from fatigue бути готовим
впасти від втоми
be short of time відчувати нестачу часу
be sick and tired відчувати відразу (до
чогось/когось)
be tired почуватися стомленим
catch a bus/trolleybus сісти в автобус/тролейбус
comb one’s hair розчісувати волосся
cook one’s breakfast готувати сніданок
do one’s morning exercises робити гімнастику
domestic chores домашня робота
early riser n той, хто рано встає
get home late добиратися додому пізно
get lax in one’s studies розлінитися
get up v вставати
have a chat поговорити
have a shower приймати душ
have a trying week провести важкий тиждень
have an early/late night лягати спати рано/пізно
have some practice (in) практикуватися (в чомусь)
in class на заняттях, в аудиторії
jog v бігати (повільно)
late riser n той, хто пізно встає
look miserable виглядати нещасним
lose one’s temper v розгніватися
make a report робити доповідь
make one’s bed застеляти ліжко, стелити ліжко
mend clothes лагодити, штопати, латати одяг
miss a bus пропустити автобус
nag v чіплятися, прискіпатися
oversleep v проспати
participate in discussions брати участь в
обговореннях

rub oneself with a towel розтирати себе
рушником
rush like mad бігти, як божевільний
sew on buttons (hooks, zippers, etc.) пришивати
ґудзики (гачки, застібки-блискавки і т. ін.)
sit in comfort зручно сидіти
spend one’s spare time to one’s heart’s content
проводити вільний час собі на задоволення
suffer from insomnia страждати від безсоння
take part in various societies брати участь у
роботів різних гуртків
trying day важкий день
turn on/off the light включати/виключати
світло
work hard важко та багато працювати
WEEKENDS
at weekends під час вихідних
be a stay-at-home бути домосідом
be at a loose end бути (залишатися) без діла
be in the habit of мати звичку
catch up on one’s reading надолужувати в
читанні (книг)
catch up with all the jobs надолужувати в тому,
що треба було зробити
do everything at the last minute робити все в
останню хвилину
do everything on the spur of the moment
робити все експромтом, відразу
do repairs and other odd jobs in the house
підремонтувати речі домашнього вжитку та
переробити іншу роботу в домі
dream of a quiet weekend мріяти про спокійні
вихідні
entertain at home приймати гостей вдома
football n футбол
frustrate one’s plans зруйнувати плани
get everything arranged все влаштувати, про
все домовитися
go for a picnic відправлятися на пікнік
go to the theatre ходити в театр
go visiting відвідувати (знайомих, друзів)
have different ideas of leisure мати різні
поняття про відпочинок
look forward to з нетерпінням чекати когонебудь/чого-небудь
make a point of наполягати на чомусь як
найбільш істотному
make a round of the city museums відвіду-вати
музеї, обходити музеї
make arrangements with someone домовлятися
з кимось

make plans замишляти, планувати
motor-racing n автогонки
play chess грати в шахи
play hell/havoc with one’s plans руйнувати плани
play tennis грати в теніс
play the piano грати на піаніно
prepare in advance/beforehand підготуватися
заздалегідь
ramble v блукати без мети, для втіхи
realize one’s plans реалізувати плани
relax (with a good book) відпочивати,
розслаблятися
rugby n регбі
sewing n шиття
sporting event n спортивне змагання
sports programme n спортивна програма
stay at home at the weekend залишатися вдома на
вихідні дні
tennis n теніс
washing n прання
What are your plans for…? Які у Вас плани на…?
HOBBIES AND PASTIME
boating n плавання на човні
coin collecting n збирання монет
cycling n катання на велосипеді
go in for sport займатися спортом
hunting n мисливство
mountaineering n альпінізм
painting n малювання
scuba diving n плавання під водою з аквалангом
skating n катання на ковзанах
skiing n катання на лижах
stamp collecting n збирання марок
travelling n подорожування
wind-surfing n віндсерфінг
yachting n плавання на яхті
PICNICKING. CAMPING
at the seaside на узбережжі
bask in the sun грітися на сонці
beach n пляж
camp n стоянка, місце привалу
camp v розгорнути табір, стоянку; ~ out ночувати
просто неба (на свіжому повітрі); go ~ing жити в
наметах; ~ing-site місце стоянки, табору
contribute v робити внесок, сприяти
сontribution n внесок
fall asleep засинати
fish (go fishing, angle) v ловити рибу
fisher (angler) n рибалка
forest ліс (лісовий масив)

get settled v розміщуватися
have a bite під’їсти
have a pleasant rest приємно відпочивати
inveterate adj завзятий, запеклий; ~ picnicker
завзятий учасник пікніків
leisure n дозвілля
lie in the sun загоряти
make a fire розпалити вогнище
not to sleep a wink не змикати очей
on the bank of the river на березі річки
on the seashore на березі моря
picnic n пікнік
picnic v брати участь у пікніку
pick (gather) (berries, mushrooms) збирати
(ягоди, гриби)
put out the fire загасити вогнище
run on the grass бігати по траві
settle down v влаштовуватися; оселятися
spend time outdoors проводити час на свіжому
повітрі
Time flies quickly. Час спливає швидко.
wood ліс (невеликий)
PACKING
damp adj вологий; ~proof вологостійкий
gas-burner n газовий пальник
hamper n великий кошик
knapsack n рюкзак; syn. rucksack
sleeping-bag n спальний мішок
supplies n провіант, продовольчі припаси
tent n намет; pitch (fix, strike) a ~ поставити
намет
tin-opener n консервний ніж
torch n ліхтар, факел
utensils n посуд; kitchen ~ кухонний посуд
water-container n контейнер для води
CHOOSING A ROUTE
hike n подорож
hike v подорожувати пішки; go ~ing піти у
подорож пішки
hiker n турист
hitch-hiking n подорожування пішки, піша
екскурсія
make a round-the-world cruise здійснити
кругосвітній круїз
pastime n приємне проведення часу, розваги
roam v бродити, прогулюватись
route n маршрут; en ~ по дорозі; ~ ~ for/to по
дорозі до; ~ ~ from по дорозі з
spot n місце, місцевість
trip n подорож; round ~ поїздка туди й назад

walking tour подорож пішки
walker n турист
wander v бродити, мандрувати
wanderer n мандрівник
MEALS AT THE PICNIC
an unappetising-looking mess неапетитне блюдо
barbecue n шашлики (на відкритому повітрі,
вогню)
broth n відвар, вивар, юшка, бульйон
flavour n аромат, смак
grilled chicken n смажене на рашпері курча
mixture n суміш
nutritious adj поживний; syn. nourishing
odds and ends залишки, рештки
pancake n млинець
salad n салат; carrot, apple and green pepper ~ салат
з моркви, яблук та зеленого перцю
scrape v скребти, чистити; ~ out (a frying-pan)
вискоблювати, вискрібати
soup n суп; cabbage ~ суп з капусти; potato ~ суп з
картоплі; tomato ~ суп з томатів; onion ~ суп з
цибулі
taste v смакувати, мати смак
taste n смак; а ~ of зі... смаком; have а ~ for мати
нахил до ...
Tastes differ у кожного свій смак; syn. There’s no
accounting for tastes
tasteful (less) adj який має витончений смак;
зроблений зі смаком
tasty adj смачний
tinned food консервовані продукти
yushka n юшка; ~ with halushky юшка з
галушками
BATHING AND BOATING
afloat adv на плаву, на поверхні моря; keep ~
триматися на плаву, не тонути; set/get a ship ~
зняти судно з мілини
boat v кататися на човні
dive v стрибати у воду, поринати, заглиблюватися
dive n стрибок у воду
drift v дрейфувати, переміщатися (за вітром,
течією)
drift n дрейф, повільна течія
plunge v пірнати, занурюватися
scull n гребля, весло
scull v гребти парними веслами; гребти кормовим
веслом
sculler n весляр
tow v буксирувати
tow n буксир; take in ~ брати на буксир

CITY LIFE
TYPES OF CITIES
ancient adj древній
ancient times n стародавні часи
be famous (for) бути знаменитим, славетним,
відомим
be named after називати (названий) на честь; ~
in memory of … названий в пам’ять…
be situated (located) бути розташованим
be surrounded бути оточеним
borough n містечко, селище міського типу
boast (of) v хвастати, хвалити(ся)
city n місто (велике)
date (from) v вести відлік часу(від)
desert n пустеля
develop v розвивати(ся)
found v 1. закладати (фундамент); 2.
засновувати
hamlet n селище, хутір
hill n пагорб, горб, височина
hometown n рідне місто
inhabit v жити, мешкати
inhabitant n мешканець
lay up v закладати
modern adj сучасний
mountain n гора
native (of) n уродженець; корінний мешканець
picturesque adj мальовничий, яскравий
picturesque bank n мальовничий берег річки
plain n рівнина
prospering adj той, що процвітає
provincial adj провінційний
put up будувати
reconstructed adj реконструйований
regional adj регіональний
resident n постійний мешканець
rural adj сільський
set v розташовувати, розміщати
settlement n селище
shade n тінь
spring up v виникати
suburb n передмістя, околиця; the suburbs
околиці (міста)
town n місто, містечко
unveil v урочисто відкривати (пам’ятник)
urban adj міський; ~ area міська дільниця, зона
valley n долина
village n село
well-kept adj той, що добре утримується
well-planned adj добре спланований

STREET
across the road from через дорогу від
adjoin v прилягати, межувати
alley n алея, вузький провулок, вузький проїзд
ambulance n автомобіль швидкої допомоги
ask one’s way запитати дорогу
avenue n 1. авеню, проспект, вулиця (ши-рока); 2.
алея, дорога, обсаджена деревами
be lined with (trees) бути обсадженим (деревами)
be linked with бути з’єднаним з
built up (area) adj забудована (площа)
crossing n регульований перехід
crossroad n перехрестя; at the ~ на перехресті
Could you tell me the way to…? Скажіть, як
пройти до…?
Could you tell me how to get to…? Скажіть, як
дістатися до…?
drive n проїздна алея
encircle n оточувати
face smth. v 1. облицьовувати; 2. виходити, бути
поверненим (у певний бік)
find one’s way знайти дорогу
get lost загубитися; syn. lose one’s way
go straight along йти прямо по
go straight ahead йти весь час прямо
green belt n зелена зона
How far is it? Чи далеко це?
in the direction of у напрямку
It’s a long walk. Це далеко.
It’s quite a walk. Це добряча відстань.
just round the corner за рогом, поруч
lane n 1. вузька дорога, провулок; 2. сільська
дорога; 3. польова дорога
lose one’s way заблукати
motorway n автомагістраль
nearby неподалік
next to поруч із
not far away недалеко
on the other side of на другому боці, краю
passer-by n перехожий, проїжджий
path n стежина
pavement n тротуар; syn. sidewalk (Am.)
right here поруч
right on the corner прямо на розі
road n дорога
roadway n бруківка
round the corner за рогом
seat n місце, місцезнаходження
show smb the way показати, як пройти
side street n бокова вулиця

site n місце, дільниця; building ~ будівельний
майданчик
square n майдан, площа
street n вулиця; crooked ~ крива, викривлена;
cobbled ~ брукована, мощена; asphalted ~
асфальтована; main ~ головна; side ~ бокова,
неголовна; one-way ~ з рухом в один бік; at the
end of the ~ наприкінці вулиці; at the corner of
the ~ на розі вулиці; down the ~ по вулиці (за
наростаючими номерами будинків); up the ~ по
вулиці (за убуваючими номерами будинків);
cross the ~ перейдіть через дорогу; turn into… ~
поверніть на вулицю…; across the ~ на
протилежному боці вулиці
stretch v простягатися
subway n підземний перехід, тунель
the nearest way to… найкоротший шлях до…
this way сюди, у цей бік
thoroughfare n головна артерія (міста),
пожвавлена вулиця
to the right (left) праворуч (ліворуч)
turn to the right (left) повернути праворуч
(ліворуч)
walk n стежка; ~ past пройдіть повз
What’s the best way to get to…? Як найкраще
дібратися до…?
Which way? В який бік?
CITY TRANSPORT SYSTEM
admire a picturesque view of a beautiful
panorama милуватися мальовничим видом,
красивою панорамою
arouse/evoke one’s admiration викликати,
збуджувати захоплення
arrange a tour організувати поїздку
arrive in/at v приїздити, приходити
be struck бути враженим
bus fare n плата за проїзд автобусом
bus n автобус; ~ stop зупинка автобуса
buy ticket beforehand/in advance купувати
квитки заздалегідь, наперед
car n автомобіль (легковий)
car park n стоянка автомобілів
change buses пересідати на інший автобус
change routes міняти маршрут
charm v чарувати, полонити
coach tour поїздка, турне на автобусі
convenient adj зручний
cross the street at a crossing at a green light
переходити вулицю на переході при зеленому
світлі світлофора
double-decker n двоповерховий автобус

elbow one’s way проштовхувати ліктями собі
дорогу
entrance (door) n вхід
escalator (moving stairs) n ескалатор
exit (door) n вихід
fascinate v зачаровувати; полонити; заворожувати
fast adj швидкий
find a bus stop знаходити автобусну зупинку
fire engine n пожежна машина
flat fare n фіксована плата за проїзд
fraudster/fare
dodger
що
користується
громадським транспортом і не платить за нього
(«заєць»)
frequent adj частий
get an idea отримати уяву
get on/off the bus заходити в автобус, виходити з
автобусу
give an idea дати уяву
go by bus (trolley-bus, tram) їхати автобусом
(тролейбусом, трамваєм)
helicopter n вертоліт, гелікоптер
Hold tight! Тримайтеся міцніше!
How much is the fare? Скільки коштує квиток?
it takes … minutes to get to потрібно … хвилин,
щоб дістатися до …
jerk n різкий поштовх, ривок
jostle v штовхати
keep to the right (left) тримайтеся правого
(лівого) боку
look for a bus stop/metro station шукати
автобусну зупинку/станцію метро
look in admiration дивитися в захопленні
look to the right/left подивитися вправо/вліво
lorry n вантажний автомобіль, грузовик; container
~ n контейнер; saloon ~ n легковий автомобіль для
4-7 пасажирів; sports ~ n спортивний легковий
автомобіль; police ~ n поліцейська машина
(автомобіль)
make a tour of об’їхати з метою огляду визначних
місць
make an unforgettable impression (on) справляти
(на когось) незабутнє враження
metro (tube, underground, subway) n метро
Mind (watch for, be aware of) the doors!
Обережно, двері зачиняються!
on the right/left справа/зліва
one can’t help admiring не можна не милуватися
overcrowded (roads) перенасичені транспортом
(дороги)
pass the automatic gates проходити через
автоматизований прохід (у метро)
pay a fine сплачувати штраф

places of interest визначні місця
pothole рівчак, вибоїна на дорозі
public transport громадський транспорт
punch a ticket пробити (компостером) квиток
punish v карати
push forward v штовхатися, пхатися;
проштовхуватися наперед
quick adj швидкий
reduced fare n знижена вартість проїзду
regular adj регулярний
reliable adj надійний
request stop зупинка на вимогу
route n маршрут
routbus n маршрутне таксі
run v ходити (про транспорт)
rush hour n година-пік
season ticket/monthly saver n місячний
проїзний квиток
serve v обслуговувати
sightseeing n огляд визначних місць; go on a ~
tour ходити на екскурсію по визначних місцях
smooth adj гладкий, рівний (рух), спокійний
spell-bound adj зачарований
squeeze (in) v протискуватися; здавлювати,
стискувати, притискувати
subway n підземний перехід
take a bus сісти в автобус
take (get, hire) a taxi взяти таксі
take down to the platform довозити вниз, на
платформу
taxi stand n стоянка таксі
terminal n вокзал, термінал
terminus n кінцева залізнична чи автобусна
станція
tourist rush наплив туристів
traffic n вуличний рух, транспорт
traffic jam затримка міського руху, «пробка»
traffic lights n світлофор
traffic rules n правила руху; follow ~
дотримуватися
правил
руху;
obey
~
підкорятися
правилам
руху;
break
~
порушувати правила руху
traffic rules offence n порушення правил руху
tram n трамвай
travel round town їздити по місту
trolleybus n тролейбус
water bus n річковий автобус
zebra crossing n нерегульований перехід
BUILDINGS
bank n банк
bell tower n дзвіниця

bridge п міст
bridge v з’єднувати мостом
cemetery n кладовище, цвинтар
chemist’s (Br.) n аптека; syn. drug store (Am.)
church n церква
circus n цирк, арена, круглий майдан
city library n міська бібліотека
dry-cleaner’s n хімчистка
elevator (Am.) n ліфт; syn. lift (Br.)
fortress n фортеця
hairdresser’s n перукарня; syn. barber’s перукарня
hospital n лікарня
hotel n готель
laundry n пральня
mansion n особняк
market (place) n ринок, базар
police station n поліція
post-office n пошта
repair shop n ремонтна майстерня
restaurant n ресторан
saving office ощадна каса
shoe repair n ремонт взуття
shop n магазин, крамниця
snack bar (cafeteria, coffee shop, cafe,
luncheonette) n закусочна (кафе)
stadium n стадіон
structure n будівля, споруда; syn. edifice
supermarket n супермаркет
trading centre торговельний центр
SIGHTSEEING
architectural ensemble архітектурний ансамбль
armoury n оружейна палата
attract n притягувати, приваблювати
attractions n визначні пам’ятки
be guarded by v охоронятись
be named in honour of бути названим на
честь когось / чогось
be worth seeing гідний, вартий уваги
burial-vault n гробниця
cathedral n собор
chapel n каплиця
church n церква
collection (of) n колекція
column n колона
come first among бути першим серед
commemorate v святкувати (роковини),
вшановувати, ознаменовувати
cinema n кінотеатр
circus n цирк
dome n купол
erect v споруджувати, установлювати
eternal fire вічний вогонь

exhibit n експонат
exhibit v виставляти(ся), експонувати(ся)
exhibition n виставка, показ; ~ hall виставочний
зал
fine and applied arts образотворче та
прикладне мистецтво
founded adj заснований
fountain п фонтан
fresco n фреска
gallery n 1. галерея (картинна); 2. балкон,
гальорка; picture ~ картинна галерея
gardens n сади
get (have, catch) a glimpse of побачити (щось)
на мить
go on a tour їхати на екскурсію
go sightseeing оглядати визначні місця; syn. do
the city оглядати місто; see the sights of
оглядати визначні місця
guide n гід, екскурсовод
guide v бути провідником
huge adj величезний
icon n ікона
impress v вражати
information desk довідкове бюро
in memory of в пам’ять кого/чого-небудь
join a group of tourists приєднатися до якоїнебудь екскурсії
landmark n орієнтир, віха, поворотний пункт,
межовий знак
manuscript n рукопис
masterpiece n шедевр
memorial n меморіал
monument n пам’ятник, монумент; historical ~
історичний пам’ятник
mosque n мечеть
museum (historic, arts, ethnic, etc) n музей
obelisk n обеліск
palace n палац
panorama (view) of n панорама
park n парк; amusement ~ парк розваг
pavilion n павільйон
picturesque adj мальовничий, образний,
колоритний
plaque n меморіальна дошка
relic n реліквія, останки, прах
remains n рештки, останки
schematic map карта-схема
see the sights оглядати визначні місця
sightseeing n огляд визначних місць
sightseer n той, хто оглядає визначні місця
specimen n зразок, взірець

starting point відправний пункт, відправна точка
striking masterpiece дивовижний, вражаючий
шедевр
take a fancy to полюбити щось, захопитися
чимось
take smb sightseeing about the city оглядати з
кимось визначні місця міста
tomb n могила
tower n вежа; bell-~ дзвіниця
theatre n театр
unforgettable sight незабутнє видовище

SHOPPING
BRITISH MONEY
1 penny (p) n одна мідна монета - пені
100 pence = 1 pound n сто пенсів (складає один
фунт стерлінгів)
pence n пенс
pound n фунт стерлінгів
penny-wise and pound-foolish той, що заощаджує
на дрібницях, а втрачає на великому
SHOPS
baker’s n булочна
be on sale бути в продажу
book shop n книгарня, книжковий магазин
booth n будка, кіоск, ятка
boutique n бутик, магазин модного одягу та
інших модних речей
butcher’s n м’ясна лавка
cash n готівка
change n копійки, здача
cheap adj дешевий
chemist’s n аптека
coin n монета
commodities n товари
counter n прилавок;~ for gloves прилавок з
рукавичками; the ribbon ~ прилавок зі стрічками
customer n покупець
dairy n магазин молочних продуктів
delicatessen (deli) n магазин делікатесів
department store n універмаг
departments n; haberdashery ~ галантерея;
confectionery ~ кондитерський; hardware ~
скоб’яні товари; fancy goods ~ модні товари;
leather goods ~ відділ виробів зі шкіри; perfumery
~ відділ парфумів; textiles ~ відділ тканин; hosiery
~ відділ панчішних товарів electric appliances ~
відділ електротоварів; crockery ~ відділ виробів з
порцеляни; jewellery ~ відділ ювелірних виробів;
glassware ~ відділ виробів зі скла; stationery ~

відділ канцелярських товарів; gifts and
souvenirs ~ відділ подарунків і сувенірів; toys ~
відділ іграшок; ready-made clothes ~ відділ
готового одягу; children’s clothes ~ дитячий
одяг; ladies’ wear ~ одяг для жінок; men’s wear
~ одяг для чоловіків; underwear ~ білизна; linen
~ постільна білизна; sportswear ~ спортивний
одяг; knitted goods ~ трикотажні товари
expensive adj дорогий
fishmonger’s n рибний магазин
fixed prices сталі ціни
florist’s n магазин квітів
folder n буклет із назвою всіх видів товарів і їх
цінами
footwear n взуттєвий магазин
furrier’s n магазин хутряних виробів
general store n універсальний магазин
goods n товари; high/low quality ~ товари
високої/низької якості; consumer ~ широкого
вжитку
greengrocer’s n овочевий магазин
grocer’s n бакалійна крамниця
household goods shop n магазин товарів для
ведення домашнього господарства
ironmonger’s n магазин залізо-скоб’яних
товарів
jewellery shop n ювелірний магазин
millinery n магазин дамських капелюхів
newsagent’s n кіоск з продажу періодичних
видань
price n ціна
receipt n товарний чек
salesman
(saleswoman)
n
продавець
(продавщиця); комісіонер/комісіонера
sales slip чек
second-hand shop n магазин речей, що були у
вжитку
self-service n магазин самообслуговування
shop assistant n продавець/ продавщиця
stall n рундучок, намет для торгівлі, прилавок
store n універмаг
supermarket n супермаркет
supervisor n завідувач магазину
sweet shop n кондитерська
PRICES
hire purchase купівля на виплату
How much does it cost all in all? Скільки все це
коштує?
How much does it cost? Скільки це коштує?
How much is it? Скільки?

inferior (to) adj нижчої якості, гірший (проти
чогось)
invaluable adj дорогоцінний
precious adj дорогоцінний, коштовний
price n ціна; reasonable ~ невисока, прийнятна
ціна; high ~ висока; sky high ~ дуже висока; steep
(infml) ~ дуже висока; low ~ низька
price reductions n зниження цін
priceless adj безцінний
sales n розпродаж (в кінці сезону)
superior adj вищого ґатунку
valuable adj 1) цінний, коштовний; 2) що
піддається оцінці
valueless adj нічого не вартий
What do they charge for…? Що вони правлять
за…?
What’s the price? Яка ціна?
CLOTHES
apron n фартух
bathing suit купальник
bathrobe n купальний халат
beret n берет
blouse n блузка; over~ блузка, яку вдягають
поверх спідниці, брюк
bra (brassiere) n бюстгальтер
boots n черевики, чоботи; hiking ~ чоботи для
прогулянок/екскурсій; fur-lined ~ чоботи на хутрі
bowler hat n котелок (капелюх)
cap n кепка
cardigan n трикотажний жакет
coat (overcoat) n пальто; winter ~ зимове пальто
corset n корсет
costume n костюм (для жінок)
dinner dress (evening suit) вечірній костюм
dress n сукня
dungarees n штани-комбінезон
evening shoes n вечірні туфлі; patent leather ~
лаковані туфлі; high/low heeled ~ туфлі на
високому/низькому каблуці
frock n легка літня сукня
fur coat (mink, sable, etc.) хутряне манто; ~ jacket
хутряна куртка
hat n капелюх; straw ~ солом’яний капелюх; fur ~
хутряна шапка
hood n шапочка для немовляти
hosiery n панчішно-шкарпеткові товари
house frock (dress) домашній халат
jacket n куртка; leather ~ шкіряна куртка
jeans (denims) n джинси
jumper n джемпер
kerchief n косинка, хустка

knee length socks гольфи
knickers (panties) n жіночі трусики
knitted goods n трикотажні товарии
ladies’ knee-high n гольфи
long pants рейтузи
mink hat n капелюх з хутра норки
muffler n кашне
night-gown n нічна сорочка
pantie briefs (pants) чоловічі труси
panty-hose (stockings) n панчохи
petticoat (underskirt) n нижня спідниця
playsuit n повзунки
pullover n пуловер
pyjamas n піжама
quilted suit куртка-комбінезон
rain-coat n плащ
ready-made clothes n готовий одяг
rompers n дитячий комбінезон
sandals n сандалі
scarf n шарф
shawl n шаля
sheepskin n дублянка
shirt n сорочка
shorts n шорти
skirt n спідниця; pleated ~ плісована спідниця;
divided ~ спідниця-брюки; slit ~ спідниця зі
шліцею
sleeveless (vest) n майка; ~ dress сукня без
рукавів
slip n комбінація
socks n шкарпетки
soft felt hat n велюровий капелюх
suede jacket n замшевий жакет; куртка
suit n костюм (для чоловіків); skirt ~ жіночий
костюм (спідниця і жакет); denim ~ джинсовий
костюм; jump-~ костюм-комбінезон; track~
спортивний костюм
sweater n светр
swimming trunks плавки
tailcoat n фрак
tights n колготки
training suit n спортивний костюм
trenchcoat n плащ-пальто
trousers (slacks) n штани, брюки
trunks n чоловічі труси шортами
T-shirt n футболка
two-piece dress сукня-костюм
underwear n спідня білизна
walking shoes n взуття для ходьби
wrap-over vest n льоля
FOOTWEAR

bare-heeled shoes босоніжки
boots n черевики
buttoned shoes туфлі на пряжках (на ґудзиках)
canvas shoes парусинові туфлі
casual shoes (shoes for walking) повсякденні
туфлі
foam-rubber soled shoes туфлі на мікропористій
підошві
fur lined boots чоботи з хутром
high heeled shoes туфлі на високих підборах
high leg boots чоботи чоловічі
hiking boots черевики туристичні
laced (tie) shoes туфлі на поворозках
ladies boots чоботи жіночі
low heeled shoes туфлі на низьких підборах
moccasins n мокасини
open-toe shoes туфлі з відкритим носком
pattern shoes модельні туфлі
patent-leather shoes лаковані туфлі
platform shoes туфлі на платформі
pumps n «лодочки»
rubber soled shoes туфлі на каучуковій підошві
sabots n туфлі без задника на високій платформі
sandals n босоніжки
shoes n туфлі
shoe horn ріжок для взуття
shoelaces n поворозки
shoe polish крем для взуття, гуталін
shoes with stiletto heels туфлі на «шпильці»
slippers n кімнатні капці (без задника)
suede shoes замшеві туфлі
trainers (sneakers) n кросівки
trotters n капці
HABERDASHERY
belt n пояс, пасок
braces n підтяжки
brief-case n ручний чемоданчик, портфель
brooch n брошка
button n ґудзик
clock n настінний годинник
comb n гребінець
cufflinks n запонки
electric razor n електробритва
gloves n печатки
haberdashery n галантерея
hairbrush n щітка для волосся
hairpin n шпилька для волосся
handbag n невелика сумочка
handkerchief n хусточка
hand mirror люстерко
hook and eye гаплик і петля (на одежі)

kid gloves n лайкові рукавички
mittens n рукавички
needle n голка
pack of blades n пакет лез
pin n булавка
press stud n кнопка
shaving set n комплект для гоління
suit-case n невеликий чемодан, валіза
tape n тасьма; ~ measure сантиметр
thread n нитка
tie n галстук, краватка
umbrella n парасолька
wallet (purse) n гаманець
watch n наручний годинник; ~ band ремінець
для годинника
JEWELLERY
aquamarine n аквамарин
amber n янтар, бурштин
bracelet n браслет
brooch n брошка
chain n ланцюжок
cuff links n запонки
diamond n брильянт, діамант
earrings n сережки
necklace n намисто
pearl n перлина, перли
ring n обручка, перстень, каблучка
ruby n рубін
turquoise n бірюза
TEXTILES
all-wool cloth n шерстяна тканина, сукно
broadcloth n сукно
corduroy n рубчастий вельвет
cotton n бавовняна тканина, бавовна; printed ~
ситець
fading adj що линяє
linen n полотнина
nylon n нейлон
plain adj однотонна (тканина), без малюнка
printed adj вибивний (про тканину)
shrinkable adj що мнеться, жмакається (про
тканину тощо)
silk n шовк; natural ~ натуральний шовк;
artificial ~ штучний шовк
suede n замша
textiles n тканини
tweed n твід
velour n велюр, плюш
velvet n оксамит, бархат
washable adj що гарно преться

wool n вовна; all-~ (pure ~) cloth чисто вовняна
тканина
PERFUMERY
beauty kit n набір, пристосування для гриму,
косметичка
cream n крем; face ~ крем для обличчя; hand ~
крем для рук; shaving ~ крем для гоління; аfter
shave ~ крем після гоління
deodorant (deospray) n дезодорант
eyeliner n олівець для очей
eye-shadows n тіні (для гриму)
gel n гель
hair dye фарба для волосся
hair spray лак для волосся
lipstick n губна помада
mascara n туш для вій
nail file пилочка для нігтів
nail polish лак для нігтів
eau de Cologne n одеколон
perfume n парфуми
polish remover рідина для зняття лаку
powder n пудра
rouge n рум’яна
scents n духи, парфуми
shampoo n шампунь
soap (a bar of ~) n мило; scented ~ запашне мило
toothbrush n зубна щітка
toothpaste n зубна паста
STATIONERY
brush n пензлик
clip(s) n скріпка/и
crayon n кольорова крейда
envelope n конверт
eraser n гумка (для витирання)
file n файл; ~ folder папка
glue n клей
hole punch дірокол
ink n чорнило
notebook (writing pad) n блокнот
paper n папір
pencil n олівець; colour ~ кольоровий олівець; ~
case пенал
pen n ручка; ballpoint ~ кулькова ручка; fountain ~
авторучка; felt-tip ~ фломастер; highlighter ~
маркер
ruler n лінійка
scissors n ножиці
stapler n степлер
staple n скоба
tape n клейка стрічка

water colour акварель
ELECTRIC APPLIANCES
air conditioner кондиціонер
amplifier n підсилювач
bulb n електролампочка
computer n комп’ютер
dishwasher n посудомиєчна машина
electric iron n електропраска
facsimile machine (fax) факс
fuse(s) n запобіжник (ел.)
hair dryer фен
household goods n товари домашнього вжитку
lampholder n патрон (для електролампочки)
microvawe oven мікрохвильова піч
printer n принтер
refrigerator (fridge) n холодильник
remote
control
пульт
дистанційного
управління
scanner n сканер
socket n розетка (ел.)
tape-recorder n магнітофон
television (TVset) n телевізор
vacuum cleaner n пилосос
video player відеоплеєр
washing machine (washer) пральна машина
wire n провід (ел., тел.)
ACT OF SHOPPING
Anything else? Ще що-небудь?
Are you being served? Вас обслуговують?
At what department can I buy...? У якому
відділі яможу купити...?
bargain about the price торгуватися за ціну
be good at bargaining вміти торгуватися
be in a great demand with the public мати
великий попит у людей
be on display бути виставленим на продаж
be on sale бути у розпродажу
be out of stock закінчуватися (про будь-що, що
продається)
be popular користуватися широким попитом
be short of мати мало
black-and-white is particularly chic чорнобілий одяг – це особливий шик
buy cheap at sales купувати дешево на
розпродажі
buy for next to nothing купити дуже дешево
Can I be any service to you? Чим я вам можу
бути корисним? (продавець до покупця)
Can I help you? Чим можу служити?
Can you show me...? Покажіть, будь ласка...

Can you wrap it up? Загорніть, будь ласка.
Could you give me some advice? Порадьте мені,
будь ласка.
display n розкладка товарів
do shopping робити покупки
Do you give a discount? Чи Ви даєте знижку?
Do you have any...? Чи є у Вас... ?
dress in style модно одягатися
dress in/with great style одягатися дуже модно
dresses are in many colours to choose from
великий вибір одягу за кольором
expose goods for sale in the market виставити
товари для продажу на ринку
fancy jacket/dress модний, вишуканий жакет,
куртка, сукня
fashion n мода; be in ~ бути в моді; be out of ~
бути немодним; come into ~ входити в моду; get
out of ~ виходити з моди; follow the ~ наслідувати
моду; be the latest ~ бути наймоднішим; be all the
~ бути дуже модним; set a ~ встановлювати моду
fashionable adj модний
fashionable dresser що модно одягається
fill the market with consumer goods наповнити
ринок товарами широкого вжитку
fitting room n примірювальна, примірочна
(кабіна)
follow smb’s advice приймати пораду; діяти за
порадою когось
goods in short supply товари, яких не вистачає
have a wide/scanty choice of consumer goods мати
багатий/бідний вибір товарів широкого вжитку
Have you any particular style or colour in mind?
Чи є у Вас особливий стиль або колір?
Have you been attended to? Have you been
served? Вас обслужили? (продавець до покупця)
Here you are. Ось, будь ласка.
How does that feel on you? Чи він Вам пасує?
How much does that sell for? За яку ціну це
продається?
hold sales проводити розпродаж
I can drop in again. Я зайду знову.
I’d like to ask you to hold it till I get back. Я
попрошу Вас відкласти це, доки я не повернуся.
I’d like to try it on. Мені хотілося примірити.
I don’t like the colour (the cut). Мені не
подобається колір (покрій).
I’ll have the poor salesman worn out. Я зовсім
замордував продавця.
I’ll take it. Я візьму це.
I look a fright. Я маю вигляд опудала.
I look like a scarecrow. Я маю вигляд опудала.

Is there anything on sale? Чи є що-небудь у
розпродажу?
It fits you like a glove (It suits you perfectly).
Це саме на Вас.
I think it goes with my coat. Я думаю, вона
пасує до мого пальта.
I take a size 38 dress. Я ношу/беру 38 розмір
одягу.
It fits me like a glove. Воно дуже добре
підходить мені (за розміром).
It fits me perfectly. Воно дуже добре підходить
мені (за розміром).
It matches your eyes but it doesn’t go with your
dress. Це під колір ваших очей, але не
підходить до вашого одягу/сукні.
It suits me. Це мені підходить (крій, колір,
розмір).
It’s a real bargain. Це вигідна покупка.
It’s just the right size. Це якраз потрібний
розмір.
It’s not my size. Це не мій розмір.
It’s really cheap. Це справді дешево.
It’s too expensive for me. Це занадто дорого
для мене.
It’s too long (short, narrow, loose). Він занадто
довгий (короткий, вузький, вільний).
It’s very becoming. Це мені дуже до лиця.
I want/need a size smaller/larger. Я хочу/мені
потрібно на розмір менше/більше.
Jacket is dancing. Жакет/куртка гойдається
(висить).
May I regard myself in the mirror? Чи можна
оглянути себе в дзеркалі?
meet the growing customer’s demand
задовольняти попит покупців
old-fashioned adj старомодний
Please, show me... Будь ласка, покажіть мені...
price reductions n зниження цін
queue up/in (for)… стояти в черзі (за…)
reduce v знижувати, зменшувати (ціну)
run out of v кінчатися
sell out v розпродаж
Shoes are reliable/lasting/wearable. черевики
надійні/що довго носяться/що гарно носяться.
Shoes will stretch with wearing. Черевики
розтоптуються під час носіння.
shop v купувати
shop n магазин
shop deals in … магазин торгує …
shop for … v купувати (продукти, інші
товари)

shopper n той, хто купує; I am not much of a ~ Я
не дуже вмію вдало купувати; My mother is a
terrific ~ Моя мати вміє дуже вдало купувати
Show me something cheaper. Покажіть мені щонебудь дешевше.
Show me something in a different style (cut).
Покажіть мені що-небудь іншого фасону
(покрою).
Show me something one size smaller (larger).
Покажіть мені що-небудь меншого (більшого)
розміру.
some/a slight reduction in the price of food/goods
деяке/невелике зниження цін на продукти
харчування/на товари
There was such a run for skis (gloves, etc.). Був
такий великий попит на лижі (рукавички та ін.).
They pinch a little. Вони (черевички) трохи
тиснуть.
They pinch in the toes. Вони (черевички) трохи
тиснуть в пальцях.
This hat matches my new handbag. Цей капелюх
підходить кольором до моєї нової сумочки.
to be loose/tight in the shoulders/in the waist/in
the hips бути просторим/тісним в плечах/в талії/в
стегнах
trendy dress n модний одяг
trousers are baggy штани мішкуваті
try something on приміряти
up-to-date adj сучасний
wear a casual dress бути одягненим у звичайний
повсякденний одяг
wear one’s best носити вихідний одяг, бути
одягненим у вихідний одяг
What about this one? Як щодо цього ?
What a fright you are in this dress! Яке ви
страховище у цьому одязі!
What can I do for you? Чим можу вам допомогти
(продавець до покупця)
What can I show you? Що Вам показати?
What can you recommend? Що Ви можете
порекомендувати?
What is the price of it? (How much is it? What
does it cost?) Скільки це коштує?
What make is it? Чиє це виробництво?
What size are you? Який у Вас розмір?
What size do you take in top coats? Який розмір
пальто ви носите?
What size dress would you like? Який розмір
одягу ви хочете?
What size shoes (gloves, trousers, etc.) do you
wear? Який розмір взуття (рукавичок, брюк і т. і.)
ви носите?

What’s wrong with it? Чим він Вам не
подобається?
Where is the fitting room? Де примірювальна?
window shopping v роздивлятися щось у
вітринах магазинів
You look marvelous! Ви виглядаєте чудово!
You look smart! Ви маєте ошатний вигляд!
You’ll be the laughing-stock of the town in a
dress like this. Ви будете посміховиськом міста
в такому одязі.

EXCURSIONS AND TRAVELLING
TRAVELLING BY TRAIN
arrive in v приїхати, прибути у велике місто,
країну; ~ at приїхати, прибути у невелике
місто, в аеропорт, на станцію
berth v 1. надавати спальне місце; 2. ставити
судно на якір
berth (lower, upper) n 1. койка, каюта, спальне
місце; 2. місце стоянки
car (carriage) n вагон; smoking ~ (smoker)
вагон для курців; ~ for non-smoker (a nonsmoker) вагон для тих, що не курять; sleeping-~
(sleeper) спальний вагон; dining ~ -(restaurant)
вагон-ресторан
carriage n пасажирський вагон
compartment n відділення, купе
empty seat порожне місце
fellow-passenger n попутник; syn. fellow
traveller
luggage rack n полиця, сітка для речей (у
вагоні, автобусі)
passenger n пасажир
sleeper n спальний вагон
ticket collector n збирач квитків
train n поїзд; express ~ кур’єрський поїзд;
passenger ~ пасажирський поїзд, through ~
прямий поїзд; electric ~ електричний поїзд;
freight ~ вантажний ~; fast ~ швидкий ~; slow ~
пасажирський поїзд; local ~ приміський поїзд;
long-distance ~ поїзд далекого прямування
AT THE RAILWAY STATION
announce v оголошувати, повідомляти
arrivals and departures board дошка прибуття
та відправлення потягів
departure n від’їзд, відхід, відправлення
destination n місце призначення
loudspeaker n гучномовець, репродуктор
platform n 1. платформа; 2. перон

railway station n залізнична станція; railway
(railroad) залізна дорога
refreshment room n вагон-ресторан, закусочна
track n 1. слід; 2. польова дорога; 3. колія
train service n послуги залізниці
train times n розклад руху поїздів; syn. train
schedule, timetable
waiting room приймальня, прийомна (лікаря
тощо); зал чекання (на вокзалі)
BUYING A TICKET
cancellation n повернення квитка
charge for брати платню за щось
fare n плата за проїзд; adult ~ для дорослих; child
~ для дітей; reduced ~ пільгова плата; single ~
вартість одного квитка
in advance заздалегідь; buy, book a ticket ~
купувати, замовляти квиток заздалегідь; syn.
reserve a ticket резервувати квиток
make a reservation резервувати щось
pay in cash платити готівкою
stand in the line стояти у черзі
ticket n квиток; railway (railroad) ~ залізничний
квиток; first (second) class ~ квиток у перший
(другий) клас; one-way ~ квиток в один кінець;
syn. single; return ~ квиток в обидва кінця; syn.
round-trip (Am.) квиток на зворотний шлях; child’s
ticket дитячий квиток; ~ office білетна каса; ~
machine автомат з продажу квитків
travel agency n агентство подорожей
travel agent n співробітник бюро подорожей
PACKING LUGGAGE
(good) tips n (гарні) чайові
call a taxi викликати таксі
Lost and Found бюро знахідок
luggage n багаж; ~ van багажний вагон; heavy ~
важкий багаж; hand ~ ручна поклажа; a left ~
office камера зберігання; have one’s ~ labelled
прикріплювати ярлик; а ~ receipt багажна
квитанція; get the ~ through the Customs
проходити митний огляд багажу; ~ claim check
багажний ярлик
make preparation готуватися
on the eve of напередодні
pack one’s things пакувати речі
package n 1. тюк, пакунок; 2. посилка
porter n швейцар, носильник; syn. redcap (Am)
suit-case чемодан
ARRIVAL - DEPARTURE
arrive on schedule приїздити за графіком

back to the engine проти руху
be due at (a place) вчасно прибути; syn. to
arrive in good time/punctually прибути точно
be travel-sick (in any kind of transport)
почувати нудоту під час подорожі у будьякому транспорті)
board a train сісти у поїзд
catch (miss) the train встигнути (спізнитися) на
поїзд
change (train) пересадка (з поїзда на поїзд)
face the engine у напрямку руху
schedule n розклад, графік
see smb. off проводжати когось
start for вирушати
travel (go) first, second, class подорожу вати
першим, другим класом
wave farewell махати рукою, прощатися
TRAVELLING BY SEA
aboard prep. на борту корабля; go ~ сісти на
корабель; All ~! Посадку закінчено!
accommodation n місце на борту корабля;
зручності
accommodate v розміщати
anchor n якір; be at ~ стояти на якорі; drop ~
кинути якір; raise ~ підняти якір
anchor v ставити на якір, зупиняти
board n борт судна; on ~ на борту корабля; go
on ~ сісти на корабель
board v сідати на корабель
bow [bau] n ніс корабля
bowels (of the ship) n внутрішня частина
корабля
bunk n койка
cabin n каюта; share a ~ with smb. жити в одній
каюті з ...
colossal adj величезний
commodious adj просторий
companion-way n трап
course n курс (корабля); divert ~ відхилитися
від курсу
deck n палуба; ~ -chair шезлонг для палуби; a
three-decker ship трьохпалубний корабель
dining-saloon n кают-компанія
engine room n машинне відділення
forecastle n носовий кубрик
gangway n
glamour n блиск
glamorous adj блискучий
logbook n вахтовий журнал
luxury n розкіш
luxurious adj розкішний, чудовий

make a maiden voyage зробити перший рейс (про
новий корабель)
mast n щогла
navigation n навігація; ~ instruments навігаційні
інструменти
passage n перехід, прохід, платня за проїзд; book
(take) ~ взяти білет на корабель; free ~
безкоштовний проїзд (по морю); rough ~ перехід
по бурхливому морю; smooth ~ спокійний перехід
full passenger list всі пасажири на кораблі
porthole n ілюмінатор
promenade deck верхня палуба
promenade the deck прогулюватися по палубі
rail n поручні, леєр
roll v хвилюватися (про море); ~ and pitch (of a
ship) випробувати бортову і кільову качку
sail v здійснювати плавання
sail n вітрила; in full ~ на всіх вітрилах; under ~
під вітрилами
sailor n матрос; be a good/bad (poor)
~добре/погано переносити морську качку
saloon n салон (на кораблі)
sea n море; to follow the ~ стати моряком; the high
~s відкрите море; ~ -dog морський вовк; find one’s
~ -legs пристосуватися до качки; be ~ -sick погано
переносити качку; ~shore морський берег; mast
the ~ підкорити морську стихію
spacious adj просторий
stateroom n окрема каюта
steer v вести судно
steering-wheel кермо
steersman n рульовий
steerage n третій/четвертий клас на кораблі,
рульове управління; ~ passenger пасажир
третього/четвертого класу
stern n корма
superstructures n надпалубні споруди
underdeck n нижня палуба
water-tight adj водонепроникний; ~ compartments
водонепроникні камери
wheelhouse n рубка стернового (рульового)
A SHIP IN THE DOCK
discharge v розвантажувати
disembark v вивантажувати, висаджуватись на
берег
disembarkation n висадка, вивантаження
dock n пірс, пристань, док; be clear of the ~ відійти
від пристані
dock v вводити судно в док
dock-yard n верф
embark v сідати на корабель

embarkation n посадка на корабель
launch v спускати судно на воду
marine adj морський; syn. nautical
naval adj морський, флотський; ~ officer
морський офіцер
shipyard n верф shipping л морський флот
terminal n вокзал; marine passenger ~ морський
пасажирський вокзал
TYPES OF SHIPS
canoe n байдарка, пірога
cargo n вантаж; a ~ ship вантажне судно
cruiser n крейсер
ferry n переправа, пором; ~ -boat пором; ~ -man
поромщик
ferry v переправлятися на поромі
freighter n вантажне судно
hydrofoil n судно на підводних крилах
liner n лайнер, пасажирський пароплав
man-of-war n військовий корабель
motor-boat n моторний човен (катер)
punt n плоскодонний човен, плоскодонка, мала
шаланда
raft n пором, пліт
row v гребти, веслувати; ~ -boat весловий
човен; мор. шлюбка
sailing ship вітрильний корабель
steamer n пароплав
submarine п субмарина, підводний човен
trawler n траулер
tug-boat n буксирний човен
vessel n судно; sister ~ однотипне судно
yacht n яхта
yachtsman n яхтсмен
yachting n яхтування
THE CREW OF THE SHIP
captain n капітан корабля; ~’ bridge
капітанський місток
crew n команда корабля
hands n матроси, екіпаж; All ~ on deck Усі на
палубу!
mate n помічник капітана корабля; chief ~
головний помічник капітана
pilot n лоцман
radio-operator n радист
radio-message n радіотелеграма
steward n стюарт (офіціант або коридорний на
пасажирському судні)
DESCRIPTION OF THE SEA (RIVER)
bank (sandbank) n мілина (на морі); беpeг ріки

bay n бухта
cape n мис
coast n берег, узбережжя; skirt the ~ пливти
вздовж узбережжя
crest n гребінь хвилі; on the ~ of a wave на гребні
хвилі; white- ~ ed waves хвилі з білими гребнями
current n течія; be swept away by the ~ бути
віднесеним течією
embankment n набережна
gale n шторм
harbour n гавань
pier n пірс, дамба
quay n пасажирський причал, набережна
surge v здійматися, бушувати (про хвилі)
storm n шторм, буря; be caught in а ~ попасти в
шторм; weather а ~ витримати шторм; be through ~
проходити крізь шторм
stormy adj штормовий
tide n приплив і відплив на морі, течія
wharf n причал, пристань
SHIPWRECK. SAFETY DEVICES
abandon the ship покинути корабель
aground adv на мілині; go ~ сісти на мілину; syn.
run ~
give an alarm підняти тривогу
boat drill навчальна тривога на кораблі
capsize v перевертатися (про човен)
collide v зіткнутися
collision n зіткнення
in case of emergency у випадку необхідності
be flooded бути затопленим
founder v наповнитися водою і затонути
full-scale exercise навчальна тривога на кораблі за
участю всіх пасажирів і членів команди
iceberg n айсберг
leak n теча (про корабель)
leak v давати течу, пропускати рідину, протікати;
syn. spring а ~
life-jacket n рятувальний жилет
life-belt n рятувальний пояс
life-boat n рятувальна шлюпка
life-buoy n рятувальний круг
heavy loss of lives значні людські втрати
rescue v рятувати
rescue n рятування; come (go) to smb’s ~ прийти
на допомогу
rescuer n рятівник
salvage operations рятувальні операції
shipwreck n загибель корабля
sink v піти на дно, затонути; syn. go down
survive v пережити

survivor n той, хто залишився живим
wrecks n уламки хорабля
wreck v викликати загибель корабля
TRAVELLING IMPRESSIONS
enrich v збагачувати
exhilaration n веселість
exhilarating adj веселий
fascination n захоплення
fascinating adj захоплюючий
fascinate v зачаровувати, захоплювати
meditate v замислюватись
meditation n замисленість
meditative adj замислений, споглядальний
spirit n дух; take smth. in the right ~ правильно
сприймати; be in high/low ~s бути у
доброму/поганому настрої; raise smb’s ~s
підняти настрій; high-~ed у доброму гуморі
splendid adj чудовий, прекрасний
sailor’s superstitions моряцькі забобони
be superstitious бути марновірним
TRAVELLING EXPRESSIONS
At what time does the plane arrive in (at)...? У
який час літак прибуває в (до)...?
Give me a pill for air-sickness, please. Дайте
мені, будь ласка, таблетку від «повітряної
хвороби».
Has the boarding time been announced? Чи
посадка вже оголошена?
How do I get to the airport? Як проїхати в
аеропорт?
How do you travel? Як Ви подорожуєте?
How long does it take to get to...? Скільки часу
потрібно, щоб дібратися до...?
How long do we stop here? Скільки часу потяг
тут стоїть?
How many passengers will there be in a cabin?
Скільки пасажирів буде в каюті?
How much is the train ticket? Скільки коштує
квиток на потяг?
I am a good sailor. Я добре переношу
хитавицю.
I’d like to leave this suitcase in the baggage
check room. Я хочу здати на зберігання цю
валізу.
I’ve missed the train. Я спізнився н потяг.
Is it a through train or do I have to change? Це
прямий потяг чи треба робити пересадку?
Is the … late? Чи потяг … спізнюється?
Is this a non-stop (direct) flight? Чи це
безпосадочний політ?

I travel by train (plane, ship, car, bus). Я
подорожую
потягом
(літаком,
кораблем,
машиною, автобусом).
It’s a business trip (touring). Це відрядження
(туристична подорож)
I want to reserve a round-trip ticket. Я хочу
замовити квиток в (до)... і назад.
Please, show me my seat. Покажіть мені, будь
ласка, моє місце.
The ship arrives according to the schedule.
Корабель прибуває за розкладом.
We are planning to make a voyage up the Nile.
Ми збираємося поїхати нагору по Нілу кораблем.
What airport will we arrive in (at)? У який
аеропорт ми приземлимося?
What platform does the train leave from? Від якої
платформи відходить потяг?
What time do I have to be at the airport? Коли я
повинен бути в аеропорті?
What time is the next train? Коли буде наступний
потяг?
What speed is the ship sailing? ... 3 якою
швидкістю йде корабель?...
What’s the departure time for flight number...?
Коли відправляється рейс... ?
What’s the purpose of your trip? Якою є мета
Вашої подорожі?
When does the … arrive at...? Коли потяг …
прибуває в (до)... ?
When does the train to... leave? Коли
відправляється потяг в (до)...?
Where can I buy a train ticket? Де можна купити
квиток на потяг?
Where can I leave my luggage? Де можна здати
багаж?
Where can I see the time-table? Де можна
подивитися розклад потягів?

Where is the car (carriage) number...? Де
вагон номер...?
Where is the check-in desk? Де
реєстрація?
Where is the conductor? Де провідник?
When does the next plane leave for... take
off? Коли наступний літак на...?
When does the next steamer sail for...?
Коли відправляється наступний пароплав
в (до)... ?
When is our plane taking off? Коли
вилітає наш літак?

Will we arrive on schedule? Чи ми
прибуваємо за розкладом?

COURSE II
MEDICINE AND HEALTH
HUMAN BODY
ankle n кісточка, щиколотка
arm n рука (від плеча до кисті)
back n спина, хребет
breastbone n грудна кістка
buttocks/bottom n сідниці
calf (pl. calves) n литка
chest n груди, грудна клітка
chin n підборіддя
ear n вухо
elbow n лікоть
finger n палець
fist n кулак
foot n нога, ступня
gall-bladder n жовчний міхур
hair n волосся
hand n рука
head n голова
heart n серце
heel n п’ятка
index finger (fore ~) n вказівний палець; middle ~
середній палець; ring ~ безіменний палець; little ~
маленький палець
internal organs внутрішні органи
intestines n кишки
jaw n щелепа
kidney n нирка
knee n коліно
kneecap n колінна чашка
leg n нога
liver n печінка
lung n легеня
mouth n рот
nail n ніготь
neck n шия
palm n долоня
pelvis (hip-bone) n стегно
rib n ребро
scull n череп
shoulder n 1. плече; 2. лопатка
skeleton n скелет
spine (backbone) n хребет
stomach n шлунок
thigh n стегно (вище коліна)

throat л горло
thumb т великий палець (руки)
toe n палець на нозі
trachea (windpipe) n трахея
waist n талія
wrist n зап’ясток
ILLNESSES, SYMPTOMS AND
TREATMENT
abscess n нарив
ache n біль; head~, tooth~, stomach~, ear~
головний біль; зубний біль; біль у шлунку,
животі, у вусі; have (got) a head~ мати головний
біль
ache v боліти, нити
acute adj гострий (про зір, біль); ~ appendicitis
гострий апендицит
AIDS (acquired immunodeficiency syndrome)
СНІД (синдром набутого імунодефіциту)
ail v 1. нездужати, хворіти; 2. завдавати болю;
непокоїти
ailment n хвороба, недуга
alike adj схожий, подібний, такий самий
alike adv так само, однаково
allergy n алергія
ambulance n «карета» швидкої допомоги
appendicitis n запалення апендициту appendix
(pl. appendices) апендикс (мед.)
asthma n астма
at the foot of the bed у ногах (ліжка)
at the head of the bed в головах
attack n приступ, напад (хвороби); have a heart
~ мати серцевий напад
attack v уражати (про хворобу)
bleeding n кровотеча
blood-poisoning зараження крові
boil n фурункул
break-down n цілковите знесилення; have a
nervous ~ мати нервове знесилення
breakdown v втратити здоров’я
breath (breathing) n дихання
bronchitis n бронхіт
burn n опік
cancer n рак
case n випадок; ~ of a disease випадок хвороби
catch (a) cold v застудитися

catching adj заразний
cholera n холера
circulation of blood циркуляція кроці
cold n застуда
complication n ускладнення; а ~ after an illness
ускладнення після хвороби
condition n стан, становище; be in (а) good/ bad ~
бути у доброму стані; be in no ~ to do smth. не
бути у змозі зробити що-небудь; under good (bad)
~ (s) за добрих (поганих) умов; on ~that = if за
умови, що...
consulting room кабінет врача
cough n кашель
cough v кашляти
delirious adj що марить; syn. light-headed що
відчуває запаморочення; у маячні
diabetes n діабет
digestion (digesting) n перетравлення (про їжу)
diphtheria n дифтерит
disease n хвороба; catching ~ заразна хвороба, ~
break-out спалах хвороби
diseased adj хворий
do well v видужувати, одужувати
ease the pain полегшувати біль
epidemic n епідемія
epidemic adj епідемічний
excitement n збудження, хвилювання
fetch v 1. сходити і принести/привести;
2.заходити (за кимось); ~ a glass of water сходити і
принести стакан води; ~ a doctor сходити і
привести лікаря
fever n 1. гарячка, жар; 2. лихоманка; 3. нервове
збудження; bring down the ~ знижувати жар;
flushed by the ~ мата приступ гарячки; scarlet ~
скарлатина
feverish adj гарячковий, збуджений
follow the doctor’s directions виконувати вказівки
лікаря
German measles краснуха
giddiness n запаморочення
giddy adj запаморочливий
give smth. up відмовлятися від, кидати (звичку)
go to sleep (to fall asleep) заснути
haemorrhage n крововилиття
heart attack n серцевий напад
ill (usu. predic.) adj хворий, слабий, нездоровий; to
fall ~ with захворіти на щось; syn. be taken ~
занедужати; захворіти
illness n хвороба
(in)curable disease (не)виліковна хвороба
indigestion n нетравлення шлунка
infectious disease інфекційна хвороба

influenza (flu(e) n грип
inherited sickness вроджена хвороба
insomnia n безсоння
keep to a diet (of) дотримуватися дієти
like adj подібний, схожий; ant. unlike
несхожий; не такий, як
malady n хвороба; syn. illness, disease хвороба
malaria n малярія
maternity hospital пологовий будинок
measles n мед. кір
medical aid медична допомога
miserable adj нещасний, бідолашний
mumps pl мед. свинка
nausea n нудота
nauseate v викликати (відчувати) нудоту
nauseous adj нудотний, огидний
on foot n пішки
pain n біль
pain v завдати болю; боліти
painful adj 1. болючий; 2. болісний
painless adj безболісний
patient n пацієнт
plague n чума
pneumonia n мед. запалення легенів;
пневмонія
pneumonic adj пневмонічний
poisoning n отруєння
policlinic n поліклініка
pox n віспа; chicken ~ вітряна віспа
quinsy (tonsillitis) n ангіна, тонзиліт
recover from v видужувати
recovery n видужання, вилікування
relax v розслабляти(ся)
rheumatism n ревматизм
scald n обпік
scald v обшпарювати, обпікати, обварювати
scarlet fever скарлатина
shiver n тремтіння, здригання, трепет
shiver v тремтіти, здригатися; syn. tremble,
shudder дрижати, тремтіти; ~ with дрижати,
тремтіти, здригатися
sick (pred. only) n 1. хворий; 2. що відчуває
нудоту; feel ~ and giddy почувати нудоту та
запаморочення
sicken v 1. захворіти; 2. відчувати нудоту
sick-leave n відпустка через хворобу
sickness n хвороба
sore throat хворе горло
sleeping draught снотворний засіб
smallpox n віспа
sneeze n чхання
sneeze v чхати

sore n рана, болячка; have а ~ throat, eye, finger
мати хворе горло, очі, палець
stay (be) awake не спати
stomach ulcer виразка шлунку
suffer from v 1. страждати (від); 2. терпіти,
зносити
suffering n страждання
swelling n пухлина
symptom n симптом
take smth. easy сприйняти щось спокійно
tuberculosis n туберкульоз
typhoid fever брюшний тиф
typhus n сипний тиф
upset stomach розлад шлунку
vacant adj неуважний, бездумний (погляд,
вигляд)
ward (room) n палата
whooping cough n коклюш
ACCIDENTS
accident n нещасний випадок, аварія; have (to get
into) an ~ потрапити в аварію, мати нещасний
випадок
adhesive tape (~ plaster, sticking plaster, Am BandAid) n лейкопластир
aid n допомога; give first ~ надавати першу
допомогу; first ~ (chest) kit n сумка першої
допомоги
bandage n 1. бинт; 2. бандаж
bandage v перев’язувати, бинтувати
bruise n синець
bruise v набити синець
burn n опік; sun~ сонячний опік
capsule n фарм. капсула
care n турбота, піклування; take ~ of smb. дбати
про когось, доглядати когось
care v турбуватися, піклуватися; ~ for smb.
піклуватися, дбати про когось
cotton wool (Am cotton ball) n вата
dressing n матеріал для перев’язування
emergency n критичне становище; in case
of ~ в екстреному випадку
fracture n перелом
gash n глибока рана, розріз
gauze n марля; ~ pad марлевий тампон
HEALTH CARE
acupuncture n акупунктура
antiseptics n антисептики
aromatherapy n аромотерапія
aspirin n аспірин
bandage n бинт

chiropractic n хіропрактика
cotton n вата
essential oils ефірні масла
holistic medicine нетрадиційна медицина
homeopathy n гомеопатія
hot bottle грілка
hurt n 1. ушкодження; 2. рана, забите місце
hurt v 1. завдавати болю; 2. розм. боліти; 3.
ушкодити, поранити, забити
inject v мед. впорскувати, вводити
injection n мед. впорскування, ін’єкція; have
(give) an ~ робити ін’єкцію
injure v 1. забити, поранити; 2. пошкодити
injury n пошкодження (тілесне), забите місце,
рана
mixture n мікстура
mustard plasters гірчичники
ointment n мазь
pill (tablet) n пілюля, таблетка
plaster n гіпс; syn. plaster of Paris; plaster cast
(Am cast) гіпс
powders n порошки
prescribe v прописувати (ліки тощо)
prescription n мед. рецепт; make up а ~ for smb.
виписати мед. рецепт для когось
rash n мед. висип, висипання
remedy(ies) n 1. ліки; 2. засіб (від чогось)
scratch n подряпина
sleeping-draughts снодійне
splint n шина
sprain n розтягнення зв’язок
sprain v розтягувати зв’язки
thermometer n термометр
treatment n лікування
X-ray n рентгенівський знімок
yoga n йога
DOCTORS
children’s doctor (pediatrician) дитячий лікар,
педіатр
dentist (stomatologist) n стоматолог
dermatologist n дерматолог
ear, nose and throat specialist отоларинголог
(лікар вуха, горда, носа)
gynaecologist n гінеколог
masseur n масажист
neuropathist n невропатолог
obstetrician n акушер
oculist (eye doctor) n окуліст
physician n терапевт
surgeon n хірург
therapeutist n терапевт

DOCTOR’S SURGERY
appointment n зустріч, побачення; make an ~ with
a doctor призначити зустріч з лікарем; keep an ~
прийти вчасно; break an ~ не прийти на побачення
area n район, зона
avoid v уникати, ухилятися
bare adj голий
bare v оголяти
barefoot adj без взуття
bare-headed adj без головного убору
barelegged (armed) adj босоніж (з голими руками)
blood n кров; blood pressure attr. кров’яний тиск; ~
transfusion
переливання
крові;
~
letting
кровопускання; ~ vessel кровоносна судина; ~
pressure gauge прилад, що вимірює кров’яний
тиск
bother v непокоїти(ся); хвилюватися
breath n дихання; be short of ~ часте дихання
breathe v дихати; ~ in deeply глибоко вдихати
chemist n аптекар; ~’s/drugstore аптека
consult v консультуватися; ~ a doctor
консультуватися у лікаря
consultation n консультація, консиліум (лікарів)
crutch n милиця, костур
cure n 1. ліки; 2. лікування
cure v виліковувати
diagnose v ставити діагноз; розпізнавати; ~ the
illness розпізнавати хворобу
diagnosis (pi. diagnoses) n діагноз
doctor n лікар; syn. physician лікар
empty v спорожняти, осушати (склянку)
examination n огляд, обстеження. ~ couch
кушетка для обстеження; ~ table стіл для
обстеження
examine v оглядати; ~ a patient (his throat)
оглядати пацієнта (горло)
heal v 1. виліковувати; 2. загоюватися
medical adj лікарський, медичний
medicine n 1. медицина; 2. ліки; take ~ (а spoonful
of) приймати ліки
naked adj голий; syn. bare, unclothed,
undressed голий, роздягнений
note n (звич. pl.) помітка, запис, нотатка; make ~
(s) of smth. занотовувати щось
operating theatre (Am operating room) операційна
pulse n пульс; feel smb’s (one’s) ~ щупати чийсь
пульс
receptionist n реєстратор
recipe n рецепт
stethoscope n стетоскоп
surgery n хірургія

surgical adj хірургічний
syringe n шприц
test v перевіряти; ~ smb’s blood pressure
перевіряти чийсь кров’яний тиск
treat (for) v лікувати (від чогось); ~smb. for a
disease виліковувати когось від хвороби
treatment (for smth.) n лікування (від чогось);
undergo a ~ лікуватися
write (put) smth. down записувати
write out a prescription (for pills) виписувати
рецепт
AT THE DENTIST’S
basin n миска, таз
dentist n зубний лікар; ~’s chair лікарське
крісло; dental ~ (Am dental assistant) асистент
зубного лікаря
drill n мед. свердло
drill v свердлити
fill v пломбувати; ~ smb’s teeth пломбувати
чиїсь зуби; have one’s tooth ~ed запломбувати
чийсь зуб
filling n пломба
gum n анат. ясна
nurse n медсестра
patient n пацієнт, хворий; in ~ пацієнт, що
знаходиться на лікуванні у лікарні; out ~
пацієнт, який відвідує лікаря
tooth (teeth) n зуб(и); front ~ передні зуби; back
~ корінні зуби; ~ -decay карієс; pull (take out) а
~ вирвати зуб
waiting-room n приймальня
х-ray v зробити рентген; to be (have one’s teeth,
chest, heart, etc.) x-rayed зробити рентген (зубів,
грудної клітки, серця і т. ін.)
HEALTH CARE EXPRESSIONS
Are you allergic to any medicine? У Вас немає
алергії до яких-небудь ліків?
Be sure to follow my directions. Обов’язково
слідуйте моїм призначенням.
Have you аnу tablets for a headache? Чи є у
Вас які-небудь пігулки від головного болю?
How long should I take this medicine? Як довго
потрібно приймати ці ліки?
I’m allergic to antibiotics. У мене, алергія до
антибіотиків.
I am ill (I am sick). Я хворий.
I cut my hand. Я порізав руку.
I don’t want to have the tooth pulled. Can you
save it? Мені не хочеться видаляти зуб. Чи
можна його, врятувати?

I feel a heaviness in my stomach after a meal. Я
почуваю тяжкість у шлунку після їжі.
I feel worse. Я почуваю себе гірше.
I had a fainting spell. Я знепритомнів.
I have a broken tooth. У мене зламався зуб.
I have a buzzing in my ears. У мене весь час шум
у вухах.
I have a cough. У мене кашель.
I have a fever. Мене тіпає.
I have a heartache. У мене болить серце.
I have arrhythmia. У мене аритмія.
I have a running ease. У мене нежить.
I have a pain in the back of my head. У мене
болить потилиця.
I have a pain in the small of my back. У мене
болить поперек.
I have a splitting headache. У мене сильний
головний біль.
I have a stiff neck. Я не можу повернути шию.
I have bleeding gums. У мене кровить ясна.
I have diarrhoea. Я страждаю на пронос.
I have dislocated my arm. Я вивихнув руку.
I have (suffer from) insomnia. Я страждаю на
безсоння.
I have pains in my eyes and they are watering. У
мене різь в очах, і вони сльозяться.
I have sore eyes (My eyes are irritated). У мене
болять очі.
I have shooting pains in my ear. У мене стріляє у
вусі.
I hurt my knee. Я забив коліно.
I’ll make you an injection. Я зроблю Вам укол.
I’m bleeding. У мене кровотеча.
I’m constipated. У мене запор.
I’m vomiting. У мене нудота.
I’m having a heart attack. У мене серцевий напад.
I need false teeth (dentures). Мені необхідно
поставити штучні зуби.
I sneeze. Я чхаю.
I think I have a temperature. Я гадаю, у мене
температура.
I think I’ve hurt my eyes. Боюся, я зіпсував собі
зір.
It hurts when I bite something. Мені боляче, коли
я щось кусаю.
I’ve been taking this medicine, bet I’m not getting
better. Я приймаю ці ліки, але мені не кращає.
I’ve lost my appetite. У мене немає апетиту.
I’ve made an appointment with a doctor. Я
записався на прийом до лікаря.
I want an appointment with the dentist. Я хочу
записатися на прийом до зубного лікаря.

My eyes have become worse. Я став гірше
бачити.
My filling fell out. У мене випала пломба.
My leg hurts. У мене болить нога.
My pulse is irregular. У мене нерівний пульс.
My stomach hurts (I have a stomach-ache). У
мене болить шлунок.
My stomach is upset (I have indigestion). У
мене розлад шлунка.
My throat is sore. У мене болить горло.
Please, call a doctor. Викличте, будь ласка,
лікаря.
Take one pill three times a day after meals.
Приймайте по одній таблетці тричі на день
після їжі.
Take one tablespoonful of this medicine two
times a day before meals. Приймайте ці ліки
двічі на день по одній столовій ложці перед
їжею.
You’ll recover soon. Ви незабаром одужаєте.
What are your complaints? (What’s troubling
you?) Що у Вас болить? (На що скаржитеся?)
What diet should I follow? Якої дієти потрібно
додержуватися?
What’s the matter (problem)? Що у Вас
болить?
Where is the policlinic (hospital)? Де
знаходиться поліклініка (лікарня)?

SPORTS AND GAMES
POPULAR SPORTS
archery n стрільба з луку
artistic gymnastics (callisthenics) n художня
гімнастика
athletics (track-and-field) n легка атлетика
boxing n бокс
cycling n велосипедний спорт
diving n ниряння, занурення; стрибки у воду
fencing n фехтування
figure skating n фігурне катання
gliding n планеризм
gymnastics n гімнастика
hang-gliding n дельтопланеризм
mountaineering n альпінізм
rowing and canoeing n гребля на байдарках і
каное
skating n катання на ковзанах; ~ rink каток,
ковзанка
ski-jumping n стрибки на лижах
skiing n катання/біг на лижах

sky diving (parachuting) n стрибки з парашутом
weight-lifting n важка атлетика
windsurfing n віндсерфінг
wrestling n спорт-боротьба
yachting n вітрильний спорт, змагання яхт
ATHLETICS
(TRACK-AND-FIELD)
car (motorcycle) racing (running) n авто/
мотогонки
discus (hammer, javelin) throwing кидання диска
(молота, списа)
hurdle race n бар’єрний біг
jump v стрибати, перестрибувати
jump n стрибок; high (long, triple) ~ стрибок у
висоту (довжину, ~ потрійний стрибок)
marathon n марафон
pole vault (vaulting) n стрибки з жердиною
race (run) n змагання в швидкості (з бігу,
плавання)
steeplechase n 1. скачки з перешкодами; 2. біг з
перешкодами; 3. гонка з перешкодами
POPULAR GAMES
aim n ціль, мішень
aim v цілити(ся)
amateur (professional) sports аматорський
(професійний) спорт
badminton n бадмінтон
basketball n баскетбол
championship n першість, чемпіонат
chess n шахи; to play ~ грати в шахи; ~board
шахівниця; ~man шахова фігура; ~ player шахіст
club n клуб
compete v змагатися
competition n змагання; intercollege cup ~
змагання між коледжами (Ам. університетами)
contest п змагання; world gymnastics ~ змагання
на кубок світу з гімнастики
contest v змагатися
cricket n спорт, крикет
cup n кубок; ~ (final, semifinal) match (фінальний,
півфінальний) кубковий матч
draughts pl. n шашки (гра); ~board шашкова
дошка
event n спорт. змагання, номер (у програмі
змагання)
football (colloq. soccer) n футбол
golf n гольф
hit n влучення (в ціль)
hit v влучати в ціль
hockey n хокей

indoor (outdoor or open-air) games ігри, що
відбуваються у закритих приміщеннях (на
відкритому повітрі)
net-ball п вид баскетболу для жінок
rugby (colloq. rugger) n регбі
sport n спорт, розм. гра
sporting adj спортивний; ~ jacket (shirts)
спортивна куртка (сорочка)
sports events спортивні змагання; go in for ~
займатися спортом
squash n гра в м’яч, схожа на теніс
swimming n плавання; ~ pool басейн
tennis n теніс; lawn ~ «великий теніс»; table ~
настільний теніс
tournament n турнір
volley-ball n волейбол
water-polo n водне поло
PARTICIPANTS AND AUDIENCE
athlete n 1. спортсмен; 2. атлет
coach n інструктор, тренер; syn. instructor
інструктор
crew n екіпаж, команда (судна)
crowded adj переповнений, повний
fan (colloq.) n болільник; a football ~
футбольний болільник
judge n арбітр
official n службова особа
opponent n суперник; syn. rival
participant n учасник
participate v брати участь
participation n участь
referee n арбітр, суддя
shout for v викрикувати, голосно промовляти
spectator n 1. глядач; 2. спостерігач
sports enthusiast n спортивний ентузіаст
sportsman (pl. ~men) n спортсмен
sportsmanlike adj спортсменський
sportsmanship n спортивна спритність,
вправність
sportswoman п спортсменка
support n підтримка, опора
team n спортивна команда; national Olympic,
college)
~
національна
(олімпійська,
університетська) команда
umpire n спорт. суддя
SCORING SYSTEM
be down and out зазнати цілковитого краху,
поразки
best (record, fastest) time найкращий час
defeat n поразка

defeat v завдати поразки
draw n жеребкування
draw v витягати, кидати (жеребки)
game n спорт, гра, партія; end а ~ in а draw/to
draw a ~ закінчити гру внічию
goal n 1. мета, ціль; 2. спорт. ворота; 3. спорт.
гол; ~keeper спорт, воротар
lose v програвати
loser n той, що зазнав поразки
point n очко
record n рекорд; set up (break) а ~ встановити
(подолати) рекорд
recordholder n рекордсмен; the world (national,
European) ~ чемпіон світу (країни, Європи)
runner-up n учасник змагань чи команда, що
посіла друге місце
score n вигравати; ~ a goal зрівняти рахунок
score п рахунок; keep the ~ вести рахунок
victory n перемога
win v вигравати, перемагати; ~ а prize (a cup,
the victory) вигравати приз (кубок), здобути
перемогу; ~ the team (personal, national, world)
championship виграти командний, особистий,
національний, світовий чемпіонат/першість; ~
by 2 (3 etc.) goal points виграти з перевагою у
2/3 голи; ~ the score 4:0 in smb’s favour виграти
з рахунком 4:0
COMPETITION SITES AND SPORTS
EQUIPMENT
barbell n штанга
beam n балка, брус
club (stick) n палиця, кий
discus n диск
draughtsman n шашка (у грі)
gymnasium (pl. gymnasia) n гімнастичний зал
javelin п дротик, спис
net n сітка
play ground n спорт, майданчик, майданчик для
гри
puck n шайба
racket n ракетка (тенісна)
rings n кільця
sports hall п спортзал
thick gloves n боксерські рукавички
trampoline n батут
uneven (parallel) bars п брусся
MISCELLANEA
active adj 1. активний, діяльний; 2. дійовий; 3.
діючий
activity n 1. діяльність; 2. активність, енергія;
ant. inactivity бездіяльність

afford v удавати, надавати; ~ excellent
opportunities for smth. надавати найбільш
сприятливі можливості для чогось
athletic training спортивне тренування
be taken aback збентежений, захоплений
зненацька
be willing to do smth. бути схильним/готовим
щось зробити
break n прорив; пролом; отвір
break
v
ламати(ся),
розбивати(ся),
зламатися); ~ smth into two (three)...
розбивати щось на 2/3 куски; ~ to pieces
розбити на шматочки; ~ with smb/smth
посваритися з, порвати з; ~ off несподівано
припиняти; ~ out вибухати, спалахувати
(про пожежу, війну і т. ін.); ~ through
прориватися; ~ the record побити рекорд
catch v ловити, спіймати
curl n завиток; кільце (диму)
curl v витися, скручувати(ся); ~ one’s lip
презирливо кривити рота; ~ up скручувати
(ся)
curled adj скручений
curling adj звивистий, покручений
drive n їзда; go for а ~ відправлятися на
прогулянку (в машині і т. ін.)
drive v водити, вести; правити; доводити; ~
up (away) під’їхати (поїхати); ~ at патякати;
~ smb. mad доводити до божевілля
driver n шофер, водій
engaged adj зайнятий
follow a tournament (competition) слідкувати за
турніром (змаганнями)
have bad/good luck не щастити/щастити
hesitate v вагатися, не зважуватися
hesitation n вагання, сумнів
in a way до деякої міри
kick the ball вдарити по м’ячу
nod n кивок
nod v кивати головою; syn. bow кланятися
on account of внаслідок, через (що)
pause n пауза, перепочинок; syn. break перерва;
make а ~ зробити перерву
pause v робити паузу; syn. stop зупиняти(ся)
rub n розтирання
rub v 1. терти(ся); 2. протирати; 3. натирати;
~ smth dry розтирати насухо; ~ in втирати; ~
out стирати; ~ off стирати, витирати; ~ one’s
hands (together) потирати руки від
задоволення
ruin n загибель; bring smb./smth. to ~
руйнувати, занапащати, знищувати

ruin v руйнувати; ~ one’s life (business, etc.)
зруйнувати життя (бізнес і т. ін.); ~ oneself
розорятися; занапащати себе
ruinous adj згубний, руйнівний, зруйнований
shallow adj поверховий, пустий
shrug one’s shoulders знизувати плечима
smart adj швидкий, спритний, розумний,
дотепний
smart-looking adj нарядний, модний
spare adj зайвий, вільний, запасний; ~ player
запасний гравець
stick to smth./smb. приклеювати(ся) до
чогось/когось
stretch v розтягувати(ся), витягувати(ся)
take into account брати до уваги
turn up піднімати вгору
vacant adj вільний, вакантний, порожній
SPORT EXPRESSIONS
Do you have tickets for today’s game? Чи є квитки
на сьогоднішній матч?
Do you go in for sports? Чи займаєтесь Ви
спортом?
Do you play basketball? Чи граєте Bи y
баскетбол?
I’m a sports fan. Я запеклий уболівальник.
I am fond of swimming. Мені подобається
плавання.
I like figure-skating and tennis. Мені подобається
фігурне катання та теніс.
Our football team participates in international
matches. Наша футбольна команда бере участь у
міжнародних змаганнях.
The competition (championship) will be held at
Змагання
(чемпіонат)
the
stadium.
відбуватиметься на стадіоні.
The match ended in a draw. Матч закінчився
внічию.
The team won (lost) the game. Команда виграла
(програла) гру.
They have gained remarkable achievements in
sports. Вони досягли видатних успіхів у спорті.
What kind of winter sports do you like best of all?
Які види зимового спорту Вам найбільше
подобаються?
What is the most popalar sport game in the USA?
Яка спортивна гра найпопулярніша у США?
What’s your favourite sport? Який Ваш
улюблений вид спорту?
What team do you fan for? За яку команду Ви
вболіваєте?

What was the final score? З яким рахунком
закінчився матч ?
Where’s the tennis court? Де знаходиться
тенісний корт?
Which strokes of swimming do you prefer?
Яким видам плавання Ви віддаєте перевагу?
Who’s in first place? Хто посів перше місце?
Who is the coach (captain) of the team? Хто
тренер (капітан) команди?
Would you kke to play a game of tennis? Чи
хочете зіграти партію в теніс?

GEOGRAPHY AND CLIMATE
GENERAL TERMS
advantage n 1. перевага; 2. вигода, користь;
take an ~ скористатися з...
alt n острівець (на річці, озері)
appreciate v 1. цінувати; 2. оцінювати
bay n затока, бухта
be of great/little/nо/some value to smb. мати
велику ціну/не мати ніякої ціни для когось
border n 1. кордон; 2. край, бордюр
border on (upon) v межувати з
canal n канал
chain n ланцюг, ланцюжок; mountain ~ гірське
пасмо/хребет
channel n протока, канал
cliff n круча, стрімка скеля; ~ face/steep rock
face лицьовий бік стрімкої скелі
climate n клімат; moderate, mild, severe ~
помірний, м’який, суворий клімат
coal n вугілля (кам’яне); ~ field вугільне
родовище, ~ -mining industry вугільна
промисловість
coast n узбережжя
coast v плавати вздовж берега
coastal adj береговий
comparatively adv порівняно
crop n урожай, жнива; technical ~s технічні
культури
crop v обробляти (землю)
desert adj пустельний, безлюдний
desert n пустеля
develop v розвивати(ся); highly ~ed розвинений
distinct adj чіткий, ясний, виразний
dock n 1. док; 2. амер. пристань
engineering машинобудування; heavy (light) ~
важке/легке машинобудування
estuary n широке гирло (ріки)
extend v простягати(ся), тягтися
extreme adj крайній, надзвичайний

extremely adv вкрай, надзвичайно
fence n огорожа, паркан
fertile adj 1. родючий; 2. рясний, багатий fertility
n родючість
fertilize v удобрювати, вносити добриво fertilizer
n добриво
fields (pl.) n родовище (перев. у складних словах,
напр. coal~, iron~)
flow v текти, лити(ся); ~ from (out of) походити (з,
від); ~ into (the sea, lake, river) впадати в (море,
озеро, річку)
flow n течія, потік
gulf n морська затока
harbour n гавань, порт
hedge n живопліт, огорожа
hedge v обгороджувати живоплотом
in the north (south, east, west) на півночі
(півдні, сході, заході)
inland adj 1. віддалений від моря (кордону); 2.
внутрішній
inland adv 1. всередині країни; 2. всередину
країни
inland n внутрішній район країни
inlet n затока, бухта
island n острів
isle, islet n острів, острівець
keep smth from cold (heat, bad influence, etc.)
утримувати від холоду (спеки, поганого впливу т.
ін.)
level n 1. рівень; 2. рівнина
manufacture n виробництво, виготовлення
map n карта; on the ~ на карті
map v складати (креслити) карту; наносити на
карту
moderate adj помірний; ~ weather помірна погода
off-shore adj розташований далеко від берега
outline n обрис, контур; regular in ~ правильний
обрис
owing to завдяки, внаслідок; ~ the shape (rain, etc.)
завдяки формі (дощу)
pasture n пасовище
peak n пік, вершина; syn. summit, top вершина,
верх; верхівка, вершина
peninsula n півострів
picturesque adj мальовничий
plain n 1. рівнина; 2. (звич. рl.) амер. прерії
plough n зоране поле; ~ lands орні землі
plough v 1. орати; 2. борознити
populate v населяти, заселяти; densely (thinly) ~ed
щільно/рідко населений
rainfall n 1. злива; 2. кількість опадів

range n пасмо (гірське); mountain ~ гірське
пасмо; syn. massif гірський масив
raw adj 1. сирий; 2. необроблений; ~ material
сировина
resort n курорт
rich adj багатий; ~ in (smth) багатий на
ridge n гребінь; mountain ~ гребінь гори
rock n 1. скеля; 2. камінь; 3. гірська порода
rocky adj скелястий
rural adj сільський; ~ district сільський район,
округ
scene n пейзаж
scenery n краєвид, ландшафт
separate v відділяти(ся), розділяти(ся)
shallow adj мілкий, неглибокий
shallow n мілководдя, мілина
shape n форма, обрис; in the ~ of у формі
чогось
shapeless adj безформний
shapely adj ставний, гарно збудований
shipyard n верф
slope n схил, нахил, укіс
soil n земля, грунт
steppe n степ
strait n вузька протока; a sea ~ морська протока
stretch n відрізок, простір
stretch v простягатися
summit n вершина, верх; syn. peak, top (of the
mountain)
supply n 1. постачання; 2. pl. запаси; give a
good ~ of давати добрий запас чогось
supply v відшкодовувати, задовольняти
(потреби і т. ін.)
taiga n тайга
the Channel Ла-Манш
tidal adj зв’язаний з припливом і відпливом;
~water вода припливу
tide л 1. морський приплив і відплив; 2. потік,
течія
to the west (east, north, south) of на захід (схід,
північ, південь) від
trading centre n торговий центр
tundra n тундра
valuable adj цінний
value n цінність, значення
value v оцінювати
varied adj різний; різноманітний
variety n різноманітність
various adj різний, різноманітний
vary v 1. змінювати(ся); 2. відрізнятися,
розходитися
vast adj широкий, безкрайній

wander v блукати, мандрувати
wash v омивати; to be ~ed by омиватися western
adj західний
wheat n пшениця; under ~ (rye, etc.) під пшеницею
(житом і т. ін.)
within prep, вказує на місцезнаходження в, у
межах, всередині; ~ a few miles (metres, etc.) of у
межах кількох миль (метрів т. ін.)
PHYSICAL GEOGRAPHY RELIEF, WATER
BASINS, CLIMATE
abound in v рясніти чимось
abundance (abundant) n велика кількість
(рясний)
average yearly rainfall середня щорічна норма
опадів
be well watered добре орошуватися
blizzard n заметіль, буран
border on v межувати з
canyon n каньйон
favour the cultivation of crops сприяти
вирощуванню врожаю
continental adj континентальний (про клімат)
cut through the mountains пробиватися крізь гори
deposits n поклади, родовища
divide n поділ
the
Great
Continental
Divide
Великий
континентальний поділ
drain v орошувати
dry adj сухий (про клімат)
enjoy a chilly climate мати прохолодний клімат;
continental ~ континентальний клімат; humid ~
вологий клімат; moderate ~ помірний клімат;
subtropical ~ субтропічний клімат
falls n водоспад
hot adj жаркий (про клімат)
hurricane n ураган, хуртовина
inland basin n внутрішній басейн
insular adj острівний (про клімат)
mild adj м’який (про клімат)
mountain n гора, гірський; ancient ~ старі гори;
ant. young ~ молоді гори; strongly eroded (jagged)
~ дуже вивітрілі гори
mountain crest гірський хребет; syn. mountain
range (ridge)
prairie n прерія
sierra n гірський ланцюг
slope n схил
soils n грунти
sandy soil піщаний грунт
thin (poor) soil бідний неродючий грунт
stretch for v простягатися на; syn. tend from... to...

tornado n торнадо
tributary n притока (річки)
valley n долина; coast ~ прибережна долина
wash v омивати

UKRAINE, MY HOMELAND
CONSTITUTION AND CITIZENSHIP
abide (by) v підкорятися, дотримуватися; ~ by
the law/by one’s commitments підкорятися,
дотримуватися закону, зобов’язань
accountability n 1. відповідальність; 2.
підзвітність
accountable adj 1. відповідальний; 2.
підзвітний; be ~ for one’s actions відповідати за
свої вчинки, be ~ to smb (for smth.) звітувати
перед ким-небудь (за щось)
adopt v приймати
amend v виправляти, поліпшувати
amendment n поправка; move, prove an ~
вносити поправку
assure v гарантувати, забезпечувати
carry into effect здійснювати
citizenship n 1. громадянство; 2. права та
обов’язки громадянина; syn. citizen-hood; apply
for citizenship звертатися з проханням про
надання громадянства; be admitted to ~
отримати громадянство; lose one’s ~ втрачати
громадянство
громадянський;
~
liberties
civil
adj
громадянські
свободи;
~
rights/duties
громадянські права/обов’язки; ~ disobedience
громадянська непокора (відмова від сплати
податків, від військової служби, тощо); ~
servant державний службовець; ~ death
громадянська смерть, позбавлення всіх
громадянських прав
consul n консул
consulage n консульський збір
consular
adj
консульський;
~
corps
консульський корпус; ~ convention консульська
конвенція
consulate n термін перебування консула на
посаді
Consul-general генеральний консул
in compliance with відповідно до
insignia (pl) n лат. емблеми, відзнаки (ордени,
тощо)
enjoy rights and freedoms користуватися
правами і свободами
entitle v давати право
envisage v передбачати

expand rights розширювати права
full development всебічний розвиток
give priority to надавати пріоритетного значення
guarantee v гарантувати
irrespective of незалежно від
obligation n обов’язок
or n золотий чи жовтий колір (у геральдиці)
ordinance n 1. указ, декрет, закон; 2. обряд; 3.
амер. постанова; revoke ~ скасувати указ
proclaim v проголошувати
prohibit v забороняти
prohibition п заборона
provision n юр. положення
provisional adj тимчасовий, попередній
provisionally adv тимчасово
rally n збори, з’їзд, зліт
rally v об’єднуватися, збирати(ся), згуртовуватися
restrict v обмежувати
restriction n обмеження
revoke v 1. скасовувати; 2. брати назад обіцянку;
~ law скасовувати закон; ~ ordinance скасовувати
указ, декрет
rift n 1. тріщина, розколина; 2. розбіжність; а ~ in
the clouds; а ~ in the lute розлад, «тріщина» у
відносинах
single citizenship єдине громадянство
sovereign adj суверенний
stand n позиція, курс
standard n прапор
stipulate v обумовлювати
stipulation n умова
subject n підданий; French ~ французький
підданий
subject to adj що підлягає, піддається (впливу і
т.ін.)
subscribe to v приєднатися до
survey n огляд, обстеження, нарис
survey v оглядати, інспектувати
the Declaration of State Sovereignty Декларація
про державний суверенітет
the National Armed Forces Національні збройні
сили
the Security Service and Law Enforcement
Authorities Служба безпеки і правоохорони
wording of the article формулювання статті
underprivileged adj позбавлений прав
POLITICAL SYSTEM. ELECTIONS
anthem n гімн
approval n схвалення; розгляд
branch n гілка
candidate n кандидат

candidature n кандидатура
constituent n виборець
constituency n виборчий округ, виборці
current laws діюче законодавство
elect v вибирати, обирати інвестиція
election n вибори; ~ by secret ballot вибори
таємним голосуванням
executive adj виконавчий
executive authority виконавча влада
implementation n втілення
law drafting work законопроектна робота
legislation n законодавство
legislative adj законодавчий
legislative authority законодавча влада
legitimate adj законний
nominate
v
пропонувати
кандидата,
призначати на посаду
parliamentary seats місця у парламенті
poll n голосування, підрахунок голосів
poll v проводити голосування
polling-booth n кабіна для голосування
publicity campaign рекламна кампанія
ratify v ратифікувати
recall v відкликати
resignation n відставка
resign v піти у відставку
single-chamber
national
Parliament
однопалатний національний парламент
state, public, local bodies державні, громадські,
місцеві органи влади
submit proposals to подати пропозиції до...
suffrage n виборче право
Supreme Court Верховний Суд
Supreme (Verkhovna) Rada Верховна Рада
trident n тризуб
veto v накладати вето, забороняти
vote n голосування, балотування, голос, право
голосу
vote v голосувати
SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT
animal husbandry скотарство
annual adj річний, щорічний
arable soils орні землі
barley n ячмінь
barter deals бартер, товарообмін
bee-keeping n бджільництво
be connected by a wide net of highways бути
пов’язаним широкою мережею торговельних
шляхів
benefit n грошова допомога
bromine n бром

buckwheat n гречка
carry out v здійснювати, виконувати, доводити до
кінця
cement n цемент
civil servants державні службовці
clay n глина, глинозем
соаl (rock-coal) n кам’яне вугілля
coal mining вуглевидобуток
conduct business transactions здійснювати ділові
операції
considerable progress значний прогрес
considerably adv значно
corn n кукурудза, зерно
crops breeding вирощування рослин
deposit n поклад, родовищe
economic growth економічне зростання
enter the family of Europe’s leading countries
увійти в сім’ю провідних європейських країн
enterprise n підприємство
exercise control over здійснювати контроль над…
export v експортувати, вивозити (товари)
extract v вилучати, видаляти, виконувати
extraction n видобуток, екстракція
fieldspar n польовий шпат
flax n льон
foodstuffs n продукти харчування
foreign trade turnover зовнішній товарооборот
friendly and equal partner дружній і
рівноправний партнер
garments швейні вироби
gas pipeline газогін
graphite n графіт
gypsum n гіпс
hemp n коноплі
hidden economy тіньова економіка
import v завозити, імпортувати
improve v покращувати, вдосконалюватися,
підвищувати цінність
industrial output промислова продукція
internal market внутрішній ринок
international significance міжнародне значення
invest v інвестувати, вкладати, ~ in вкладати
капітал у
investment n інвестиція
iron n залізо, чорний метал (сталь, чавун, залізо)
knitted wear трикотажні вироби
land reform земельна реформа
leguminous plants зернобобові
now-how n технологічна інформація
management n управління
manganese n марганець
market economy ринкова економіка

medications n медикаменти
mercury n ртуть
ministries and agencies міністерства і
відомства
municipal government муніципальні органи
влади
national economy народне господарство
nitrogenous and phosphate fertilizer азотні і
фосфатні добрива
non-ferrous metal кольорові метали
nuclear adj ядерний, атомний
nuclear power plants атомні станції
oat n овес
oil n нафта
onion n цибуля
on the national level на національному рівні
outline v намічати, окреслювати
ownership n майновий стан, власність; private
(state) ~ приватна (державна) власність
peat n торф
pipeline n трубогін
plain n рівнина
pond-fish culture риболовство
poultry breeding пташарство, птахівництво
privatization n приватизація
produce v виробляти, продукувати, створювати
profit n користь, прибуток
promote v сприяти, допомагати, підтримувати;
сприяти розповсюдженню
reserve n запас, резерв; заповідник
resources n ресурси, засоби, запаси
rock salt кам’яна сіль
rye n жито
satisfy v вдовольняти, відповідати вимогам
sediment n осадочна порода, відклад
slow down v сповільнювати
solar adj сонячний
specify v точно визначати
speed up v прискорити
state budget державний бюджет
stock market фінансовий ринок
subsidies n субсидії
sufficient adj той, що щось має в достатній
кількості
sugar beet цукровий буряк
sunflower n соняшник
supply n постачання, поставка, припаси, запас
take into account брати до уваги, в розрахунок
taxes and duties податки і збори
timber n пиломатеріали
titanium n титан
top-soil n родючий шар грунту

transition n перехід, переміщення; перехідний
період
treasure n скарб
uranium n уран
wheat n пшениця
world market світовий ринок
PLACES OF INTEREST
abundance n велика кількість
administrative buildings адміністративні будівлі
Andriivska Church Андріївська церква
Askold’s Grave Аскольдова могила
astonish v дивувати
attractive hotels заманливі готелі
austere adj суворий
border v межувати
cave n печера
Christianity n християнство
during the reign в час правління
embalming n бальзамування
eminent statesman видатний державний діяч
envisage v розглядати
exceptionally valuable виключно цінний
fresco n фреска, фрескове малярство
funicular n фунікулер
hermit n відлюдник, прочанин
integrate v складати єдине ціле, об’єднувати
interior decoration внутрішні прикраси, інтер’єр
Kyivo-Pecherska Lavra Києво-Печерська лавра
magnificence n пишність
microminiature museum музей мікромініатюр
monk n монах
mosaic n мозаїка
pilgrimage n паломництво
prayer n молитва
primeval forests праліси
quarter n квартал, район
ravine n яр, ущелина
relics n мощі
remarkable adj чудовий, видатний
resemble v мати подібність
restoration n відновлення, реконструкція
restore v відновлювати, реставрувати
Saint Sophia’s Cathedral Софіївський собор
shrub n кущ, чагарник
skill n майстерність
splendour n блиск, пишність, краса, шляхетність
stroll in a shade of trees прогулюватися в тіні
дерев
take a bus ride through … здійснити автобусну
екскурсію...

the embodiment of the talent and assiduity
втілення таланту та працьовитості
the Golden Gates Золоті ворота
the monument to Prince Volodymyr пам’ятник
князю Володимиру
tribe n плем’я
unique
architectural
forms
унікальні
архітектурні форми
valley n долина
Vydubetsky Monastery Видубецький монастир
worship n поклоніння
UKRAINIAN HOLIDAYS
abstain v утримуватися від
arrange
v
влаштовувати,
умовлятися,
домовлятися про...
beads n намисто
be of great importance v бути дуже важливим
beeswax n віск
bless v благословляти, освячувати
bless oneself v хреститися, осіняти хресним
знаменням
candle n свічка
Christ’s rising from the dead воскресіння
Христа
come true v збуватися
commemorate v святкувати, відзначати подію,
бути нагадуванням
congratulate on v вітати з
cross n хрест
crucifixion n розпинання на хресті; муки,
страждання
custom n звичай
dummy n опудало
Easter n Пасха (свято), пасхальний
expectation n чекання, надія, очікування
fern n папороть
fireworks n феєрверк
gift n подарунок
heritage n спадщина, надбання
holy day святий день
Holy Trinity (the Green Feast) Свята Трійця
Independence Day День незалежності
Ivan Kupalo Feast Івана Купало
Lent n піст
long-term dream давня мрія
look forward to smth. v чекати на щось із
нетерпінням
Malanka (Shchedryi Vechir) Маланка
observe v дотримуватись, відзначати
omen n прикмета
parishioner n парафіянин

play a joke v (по)жартувати
priest n священик; жрець
proclaim v проголошувати, оголошувати
prosperity n процвітання
purification n очищення
religious adj релігійний
resurrection n воскресіння (з мертвих)
ribbon n стрічка
rite n обряд
Saint Nicholas Day День Святого Миколая
secular adj світський
send smb. on fool’s errand посилати когось із
неможливим до виконання дорученням
sweetheart n коханий(-а), любий(-а)
the faithful n віруючі
the point is that... справа в тому, що...
tomb n могила
Vodokhrescha (the Feast of Jordan) Водохреща
Willow Sunday Вербна неділя
wreath n вінок

THE UNITED KINGDOM
BRITISH MONARCHY
autonomy n автономія, незалежність
be of full age бути повнолітнім
Commonwealth countries країни Співдружності
Counsellors of State державні радники
dominion n 1. домініон; 2. суверенітет
grant autonomy to надавати автономію
hereditory adj спадковий; the crown is ~
королівська влада успадковується
Magna Carta n Велика хартія вільностей
next in succession to the throne перший
претендент на трон
Privy Council таємна рада
realm n королівство
Sovereign n монарх
statute n статут; the Statute of Westminster
PARLIAMENT
abandon v відмовлятися від, залишати, покидати
advisory council консультативна (дорадча) рада
Archbishop n архієпископ
back-benchers n рядові члени парламенту
bench n лавка
bill n законопроект
Bishop n єпископ
call for a division оголошувати голосування в
палаті громад
chairman n голова, засідатель
chamber n палата

Church of England Англіканська церква
Conservative Party Консервативна партія
constitutional
monarchy
конституційна
монархія
criticize v критикувати
cross-benchers n незалежні члени
debates n дебати
dissolve Parliament розпускати парламент
duration of the Parliament термін роботи
парламенту
elapse v минати (про час)
examine v перевіряти
First Lord of Treasury Голова Казначейства
foreign affairs закордонні справи
front-benchers n міністри, які займають
передню лаву в палаті громад
hold a new election проводити нові вибори
House is in session йде засідання палати; syn.
the House is sitting
House of Commons палата громад
House of Lords палата лордів; syn. the Upper
House
Life peers лорди, які мають титул довічно
Labour Party Лейбористська партія
Liberal
Democratic
Party
Ліберальнодемократична партія
Lord Chancellor n лорд-канцлер
lords spiritual єпіскопи – члени парламенту
lords Temporal світські члени палати лордів
neutral adj нейтральний
peer n пер, лорд
permission n дозвіл
predecessor n попередник; предок
preside v головувати
rank-and-file members рядові депутати
remain in office залишатися на посаді
service n послуга, служба
session n сесія, засідання
Shadow Cabinet тіньовий кабінет
speech n промова
Speaker n спікер, промовець
subsequent Parliament наступний парламент
throne n трон
wig n перука
Witan
or
the
National
Council
аристократичний, політичний та юридичний
орган, який передував парламенту до
Норманського завоювання
GOVERNMENT
alderman n член ради графства, олдермен

be defeated in the House of Commons потерпіти
поразку в палаті громад
collect taxes збирати податки
delay v затримувати, відкладати
entrust v довіряти, доручати
executive power is entrusted to the Cabinet
виконавча влада зосереджена в кабінеті міністрів
form a Government формувати уряд
Ministers not in the Cabinet міністри без
портфеля
power resides in влада зосереджена
proceedings n виробництво
reside v мешкати, знаходитися
resign v подати у відставку
revise v переглядати
shadow cabinet тіньовий кабінет
Whigs n віги
whips n партійні організатори
LAW-MAKING
Act of Parliament постанова парламенту
alter the laws змінювати закони
by a system of debates шляхом дебатів
casting vote вирішальний голос; to give ~ circulate
the Bill розповсюджувати законопроект, the Bill is
circulated to members
collect the voices набрати певну кількість голосів
consent of the Lords згода палати лордів
debate v обговорювати, дебатувати
deputy n заступник
draft v складати план, накреслювати
immutable adj незмінний
law-abiding-citizens законослухняні громадяни
lawmaking n законотворчість
legislation n законодавство, закони
move a motion вносити пропозицію
move the closure вносити пропозицію щодо
припинення дебатів
popular vote прямі вибори
public expenditures державні видатки
question the laws піддавати сумніву, не довіряти
законам
restrict the power обмежувати владу
Royal assent королівська санкція
taxation n оподаткування; impose ~ обкладати
податками
PLACES OF INTEREST
A. D. = Аnno Domini (Lat.) наша ера
ancient adj стародавній, старовинний
architect n архітектор
armour n лати

attract smb. v приваблювати кога-небудь
be buried бути похованим
Buckingham Palace Букінгемський палац
Celtic settlement кельтське поселення
chapel n церква, каплиця
City Сіті
clip v підрізати
commerce n комерція, торгівля
cradle n колиска
East End Іст Енд
distinguished adj видатний
dome n купол
enormous adj величезний
entertainment n розвага, відпочинок
explore smth. вивчати, досліджувати щонебудь
feature n риса
fortress n фортеця
Great Fire Велика пожежа
Houses of Parliament будинок Пapламенту
Hyde Park Гайд-парк
invader n загарбник
It is the home of the nation’s commerce and
finance. Він є торговельним і фінансовим
центром країни.
Madame Tussaud’s Wax Museum Музей
воскових фігур Мадам Тюссо
manuscript n рукопис
masterpiece n шедевр
menagerie n звіринець
observation wheel колесо огляду
raven n ворон
residence n резиденція
trading centre центр торгівлі
Trafalgar Square Трафальгарська площа
Tower of London Лондонська Вежа
Sir Christopher Wren Христoфор Рен
starting point відправний пункт
St. Paul’s Calhedral Собор Св. Павла
stretch v простиратися
unique adj унікальний
wax figure воскова фігура
West End Вест Енд
Westminster Abbey Вестмінстерське абатство
Whispering Gallery Галерея шепоту
William the Conqueror Вільям Завойовник
Yeomen Warder (Beefeater) лейб-гвардієць
королівської варти
PROPER NAMES
Belfast Белфаст
Birmingham Бірмінгем

Dublin Дублін
Eire Ейр
Glasgow Глазго
Ireland Ірландія
Leeds Лідс
Manchester Манчестер
Newcastle Ньюкасл
Portsmouth Портсмут
Sheffield Шеффілд
Southampton Саутгемптон
the Avon Ейвон
the Bristol Channel Бристольський канал
the Cambrians Кембрійські гори
the Cheviot Hills Чевіотські схили
the Clyde p. Клайд
the Cumbrians Камбрійські гори
the Grampians Грампіанські гори
the Mersey p. Мерсі
the North Sea Північне море
the Pennines Пеніни
the Severn p. Северн
the Strait of Dover Дуврська протока
the Thames p. Темза
the Туnе p. Тайн

THE UNITED STATES OF
AMERICA
AMERICAN REGIONALISM
breadbasket n житниця
domestic conflict внутрішній конфлікт
emulate v змагатися
fount of culture джерело культури
gateway n ворота
hub n “пуп землі”, центр чого-небудь
isolationism n ізоляціонізм
lay historic claim to висувати, історичні права на
mainstay n оплот, опора
maintain a sightseeing appeal становити інтерес
як визначна пам’ятка
metropolis n метрополіс
metropolitan area територія метрополісу
overseas quarrels зовнішні конфлікти; to stay out
of ~ уникати зовнішніх конфліктів
regionalism n регіоналізм
resourcefulness n винахідливість
scenic beauty краса ландшафтів
shrewdness n практичність
thrift n ощадливість
thoroughfare n головна магістраль
waterway n водний шлях

HISTORY
abolish v відмінити
abolition n відміна
abolitionist n людина, що виступала за відміну
рабства
affluence n достаток, багатство; achieve ~
досягти багатства
annex v анексувати, приєднати
Articles
of
Confederation
Конституція
тринадцяти Сполучених Штатів Америки
assault n атака; air (sea) ~ повітряна (морська)
атака
authority л влада; the need for a strong efficient
central ~ потреба у сильній центральній владі;
exert dictatorial ~ over здійснювати диктат над...
be a disaster закінчитися поразкою
be repugnant to smth. v заперечувати щось
besiege v облягати
Bill of Rights Біль про Права
Boston Massacre “Бостонська Різня”
Boston Tea Party “Бостонське Чаювання”
colonize v колонізувати
colony n колонія; establish (set up) a ~ заснувати
колонію; consolidate (intensify) exploitation in
colonies посилити експлуатацію колоній
constitution n конституція; accept ~ прийняти
конституцію; draft ~ підготувати проект
конституції; revise ~ переглянути конституцію
convert smb. v навертати когось
cross the ocean перетинати океан
crusade n хрестовий похід
crusade for smth. вести кампанію, боротися за
щось
curtail v скорочувати, урізати
deadlock over smth. зайти у безвихідь
Declaration of Independence Декларація
Незалежності
defeat by a wide margin перемогти когось з
великою перевагою; ant. defeat by a narrow
margin перемогти з невеликою перевагою
destroy a career зруйнувати кар’єру; destroy a
smaller competitor
зруйнувати
дрібного
конкурента
diplomatic relations дипломатичні відносини;
open ~ встановити дипломатичні відносини;
suspend
~
призупинити
дипломатичні
відносини
dissenter n дисидент; religious/political ~
релігійний, політичний дисидент
ease tension послабити напруженість

economy n економіка; aid the recovery of ~
допомагати відродженню економіки; vitality of ~
життєздатність економіки
empower v уповноважувати, довіряти
encroach v посягати
enjoy a comfortable standard of living мати
високий рівень життя
embody old-fashioned values уособлювати
старомодні ідеали
escape persecution уникнути переслідування; syn.
flee from persecution
exercise direct control over smth. мати
безпосередній контроль над чимось
expand
colonial
empires
розширювати
колоніальну імперію
ехрand westward рухатися на захід; syn. move
westward
expose/uncover
shady
business
practices
викривати протиправну бізнесову діяльність
evacuate a city здати місто
gain a large following мати багато послідовників
give smb. title to smth. надати комусь право на
щось
grievance n скарга
hold smb. hostage утримувати когось в
заручниках
house and feed soldiers квартирувати та годувати
солдат
impose v покладати (накладати) обов’язок,
примушувати; ~ a blockade встановити блокаду; ~
controls on smth. контролювати що-небудь; ~
crushing reparations on smb. заставити кого-небудь
заплатити величезну компенсацію
indigenous adj туземний
inflict suffering on smb. приносити комусь
страждання
ingrained tradition укорінена традиція
insurgency n повстання
insurgent n повстанець
labour dispute трудовий конфлікт
laissez-faire “ласе-фер” (економічна доктрина)
land n земля; plentiful ~ велика кількість земель;
strip of ~ частка землі; force smb. from one’s ~
виганяти когось з його землі; lose ~s to smb.
віддавати землю кому-небудь
land v висадити(ся); ~ a man on the moon висадити
людину на місяці
launch a desperate offensive розпочати
відчайдушний наступ
launch devastating raids почати спустошливі
набіги

law n закон; repeal а ~ анулювати закон;
rush/push а ~ through Congress протягнути
закон через конгрес; toughen ~s зробити закони
жорсткішими
lay down the arras скласти зброю
liberties n права, свободи; crush the ~ топтати
права; syn. trample on the ~ of smth.
make (great) fortunes overnight блискавично
розбагатіти
make profit from smth. мати прибуток з чогось
merchant fleet торговий флот
militia n ополчення; ill-trained ~ погано
підготовлене ополчення
obey the British laws підкорятися британським
законам
orbit the Earth облетіти земну кулю
outlaw alcoholic beverages запровадити сухий
закон
outnumber v переважати; ~ing forces
переважаючі сили (у війні)
Philadelphia Convention збори у Філадельфії,
на яких була завершена конституція США
Pilgrims (Pilgrim Fathers) Пілігрими
power n сила, влада; assert one’s ~
стверджувати свою владу; limit the ~ of
President обмежити владу президента; take ~
брати владу
precursor n попередник
probation officer посадова особа, що здійснює
нагляд за умовно засудженими
produce (manufacture) goods виробляти
товари
Progressivism
Прогресивізм
(економічна
догма)
provoke resistance (protests) викликати опір
(протест)
purchase smth. from smb. купувати щось у
когось
Puritans n пуритани
rebel v повстати; syn. revolt
rebellion n повстання; forestall а ~ запобігати
повстанню; put down а ~ придушувати
повстання
rebuild
destroyed
Europe
відбудувати
зруйновану Європу
retool
a
mighty
industrial
complex
перебудувати потужну промисловість
score a truimph здобути тріумфальну перемогу
separation of powers принцип розподілу влади
settle v оселятися
settler n поселенець

slave n раб; own ~s мати рабів; ~ owning
рабовласницький
slavery n рабство
stalemate n патова ситуація, тупик
state legislature державне законодавство
station troops розмістити війська
strike a balance between v урівноважити
surrender v здатися, здаватися
suppress v придушувати
take by force брати силою
take prompt action to deal with emergency вжити
термінових заходів для подолання кризи
taxes n податки; impose ~ обкладати податками;
raise ~ збирати податки
Thanksgiving Day День Подяки (свято в США)
trial n суд; fair ~ справедливий суд; deny smb. а
re~ відмовити комусь у npaві на повторну судову
процедуру
unanimous adj одностайний; be ~ in opposition to
smth. чинити одностайний опір чому-небудь; be
~ly elected President бути одностайно обраним
президентом
volunteer n доброволець
war n війна; ~ for Independence війна за
незалежність; be drawn into a ~ бути втягнутим у
війну; syn. be involved into a ~; bring the ~ to a swift
end довести війну до швидкого кінця; conduct
(fight, levy) а ~ вести війну; declare а ~ on smb.
оголосити комусь війну; drag smb. into а ~
втягнути когось у війну; unleash а ~ розв’язати
війну,
win
a
lanslide
victory
здобути
приголомшуючу перемогу
witch-hunting n (McCarthyism) полювання на
відьом
GOVERNMENT
accountability n підпорядкованість
ambassador n посол
amend v вносити поправки
amendment n поправка; offer ~ пропонувати
поправку
appoint v призначати; ~ for life призначати
довічно
appointment n призначення
arise out laws/Constitution випливати з
законів/Конституції
assemble v збиратися
assembly n зібрання; freedom of ~ свобода
зібрання
be in conference засідати; syn. in session
be (remain) in effect бути (залишатися) в дії

bill n законопроект; approve a ~ схвалити
законопроект; debate a ~ обговорювати
законопроект; defeat/kill a ~ відхилити
законопроект;
introduce/propose
a
~
запропонувати законопроект; pass a ~
приймати законопроект; put a ~ to vote
поставити законопроект на голосування;
reading of а ~ читання законопроекту;
reconsider а ~ переглянути законопроект;
retain/table а ~ затримати проходження
законопроекту; veto а ~ накласти вето на
законопроект; vote down а ~ проголосувати
проти законопроекту
branch of government гілка влади; executive ~
виконавча гілка влади; judicial ~ судова гілка
влади; legislative ~ законодавча гілка влади
carry out someone’s wishes виконувати
бажання
checks and balances система взаємоконтролю
та рівноваги
coat-of-arms n герб; national ~ національний
герб
come into being виникати, народжуватися
committee n комісія; joint ~ міжпарламентська
комісія; special ~ спеціальна комісія; standing ~
постійна комісія; get on а ~ ввійти до складу
комісії; serve on а ~ працювати в комісії
competent official компетентна офіційна особа;
некомпетентна
ant.
incompetent
official
офіційна особа
Congress n конгрес
Congressional district виборча дільниця
consider grievances розглянути скарги
Constitution n Конституція; by/under the ~
згідно з Конституцією; violate the ~
порушувати Конституцію
constitutional
adj
конституційний;
ant.
unconstitutional неконституційний; declare a law
unconstitutional
оголосити
закон
неконституційним
constitutionality л конституційність; judge the ~
of acts of law вирішувати чи відповідають
закони конституції
convene v скликати
convention n зібрання, з’їзд; National ~
національний з’їзд
corrupt politician корумпований політик
count upon the automatic support of smb.
розраховувати
на
чиюсь
автоматичну
підтримку

convict smb. under an unjust law за
несправедливим законом визнати когось винним
create a tyranny встановити тиранію
declare v оголосити; ~ proceedings invalid
оголосити процедуру недійсною
an elite few вибрані кілька осіб
endow smb. with prerogatives/special powers
наділити когось прерогативами, повноваженнями
ensign n емблема
executive adj виконавчий; ~ patronage виконавчий
патронаж; ~ power виконавча влада
exercise v піддавати; ~ censorship піддавати
цензурі; ~ special powers мати особливі
повноваження
filibuster n флібустьєр
fireside chat радіо- чи телебесіда президента з
населенням
form/make up формувати (уряд, тощо), складати
the Founding Fathers Батьки-фундатори
get legislation through Congress провести
законодавство крізь конгрес
go to the polls голосувати
government n уряд; federal ~ федеральний уряд;
local ~ місцевий уряд; national ~ національний
уряд; state ~ уряд країни; found/set up a ~
сформувати уряд; take over the ~ перебрати владу;
dissolve a ~ розпустити уряд
handle v керувати; ~ affairs керувати справами
handle problems/needs вирішувати проблеми
have considerable authority over smth. мати
значні повноваження у чомусь
have great pride in smth. дуже пишатися чимось
head v очолювати
hold v проводити; ~ hearing проводити слухання;
~ elections проводити вибори
in fact and in spirit згідно з літерою та духом
in line with tradition відповідно до традиції
inauguration n інавгурація, урочисте введення на
посаду
impeach smb. of smth. звинуватити високу
офіційну особу в чомусь
impeachment n імпічмент (усунення з поста
високої посадової особи)
iron out the differences усунути розбіжності
judicial review судовий перегляд
law n закон; administer а ~ застосовувати закон;
enact а ~ вводити закон в дію; establish (prescribe)
by ~ передбачати законом; execute а ~ виконувати
закон; make а ~ підготувати закон; void а ~
анулювати закон, оголосити його недійсним;
wise/unwise ~ розумний/нерозумний закон; think

that а ~ is unwise вважати, що закон не є
доцільним
levy taxes збирати податки
lobby n лобі
lobbying намагання вплинути на членів
законодавчого органу шляхом закулісних
переговорів
lobbyist n лобіст; людина, що “обробляє”
членів конгресу в кулуарах на користь якогось
законопроекту
make the decision приймати рішення
nominate v обирати кандидатом; ~ for President
обирати у президенти
nominee n кандидат; presidential ~ кандидат у
президенти
office n посада; be in/hold ~ перебувати на
посаді; elect smb. to the ~ of обрати когось на
посаду; install in ~ офіційно ввести на посаду;
hold ~ for life перебувати на посаді довічно;
remove from ~ звільнити з посади; take ~
зайняти посаду, вступити на посаду; term of ~
термін повноважень; win ~ одержати посаду
pay off debts сплатити борги
petition the government to correct wrongs
звертатися до уряду з проханням покарати
винних
place emphasis on smth. наголошувати на
чомусь
posterity л нащадки; syn. descendants
power л влада; misuse one’s ~s зловживати
владою; take away one’s ~ відібрати владу;
weaken one’s ~ to ослабити владу
Presidency n президентство; assume the ~ брати
на себе обов’язки президента
President n президент; run for ~ балотуватися
на посаду президента; the ~’s Cabinet кабінет
президента; Vice~ віце-президент
Presidential adj президентський
primaries n первинні вибори
raise money збирати гроші; money-raising bill
фінансовий білль
represent
general/narrow
interests
представляти загальні/вузькі інтереси
Representative n член палати представників;
the House of ~ палата представників
right n право; delegate one’s ~ to smb. передати
своє право комусь; deny the ~ to smth.
відмовити у праві на щось; retain the ~ to smth.
залишити право на щось; secure equal ~’s
забезпечувати рівні права; take away one’s ~
відібрати права; take for oneself the ~s (liberties)
взяти собі права (свободи)

rule v постановити; прийняти рішення; ~ in favour
of smb. вирішити справу на користь кого-небудь;
~ on the guilt/innocence of визнати когось
винним/невинним
ruling n постанова (суду)
select for a... year term обрати на ...річний
термін...
Senate n сенат; with the approval/consent of the ~ за
згодою сенату
Senator n сенатор
set forth встановити; ~ limits to smth. встановити
обмеження на щось; ~ rules for smth. визначити
правила для чогось; ~ one’s own policies
розробляти свою політику
State of the Union Message послання “Про
становище у країні” (яке президент США
щорічно робить Конгресу)
translate the principles into practice втілювати
ідеї (принципи) у життя; syn. turn dreams/ideals
into reality

treaty n договір; block a ~ блокувати договір;
make (negotiate) a ~ укладати договір
vest in наділяти (владою, повноваженнями)
violate v порушити; ~ Constitution поруш» ти
Конституцію; ~ individual right and freedoms
порушувати права ті свободи особистості
void adj недійсний; declare ~ оголосити
недійсним
void v анулювати; ~ a law анулювати закон
vote n голос (на виборах); the right to ~ право
голосу; take а ~ голосувати
vote v голосувати; ~ by ballot проводити таємне
голосування; ~ by roll-call голосувати
поіменно; ~ by voice голосувати шляхом
опитування присутніх
voter n виборець
watch over v наглядати
win a majority одержати більшість
without good reason безпідставно

COURSE III
CINEMA AND THEATRE
CINEMA
advertise a film рекламувати фільм
advertisement n реклама, оголошення
announcement n оголошення
audience n глядачі; syn. public, spectators, viewers
billboard n дошка для афіш
book the tickets (seats) in advance купити
квитки заздалегідь
cinema n кіно; amateur ~ любительське,
аматорське кіно; ~ hall кінозал; ~ theatre
кінотеатр; ~ goer шанувальник кіно; ~ fan
великий шанувальник кіно
drive-in-theatre пересувний кінотеатр
empty seat вільне місце
evening (morning) performance вечірній
(ранковий) сеанс
extra ticket зайвий квиток
feel one’s way to the seats знаходити місце в залі
навпомацки
film is on (running) фільм демонструється, у
прокаті
get on the line (stand in the line) стояти в черзі
go to the pictures (movies, cinema) ходити в кіно
line up (stand) in the queue стояти в черзі
move over пересісти
movie (picture, film) n фільм, кіно; ~ -going
відвідання кінотеатру; ~ -goer любитель, аматор
кіно
pay box (ticket booth, box-office, bookingofffice) квиткова каса
performance (show) n сеанс
poster n афіша
preview n перший перегляд фільму
screen n екран; a ~ version (adaptation) of the
novel екранізація роману
screen v показувати на екрані, екранізувати; ~ a
play (novel) екранізувати п’єсу (роман)
show n сеанс, показ фільму
show v показувати
spectator n глядач
usher n білетер
usherette n білетерка
CINEMA WORK
close-up n кадр великим планом

co-production n спільне виробництво; syn. joint
production
come out з’являтися (про фільм)
cut (a film) v зробити монтаж (фільму)
cutting-room монтажна кімната
devise v винаходити, вигадувати
edit v монтувати (фільм)
editing (of the film) n монтування (фільму)
fiction n белетристика, вигадка
fictitious adj вигаданий
location n місце виїзних зйомок
photography by N. операторська робота;
оператор Н.
preview n короткий анонс фільму
produce v ставити фільм
production n виробництво; go into ~ запустити у
виробництво
producer n режисер-постановник
props n реквізит
reissue v випускати фільм на екран вдруге
release v випускати фільм у комічному вигляді
release n випуск фільму; be on the general ~
вийти на масовий екран
remake v перезняти фільм
remake n перезнятий фільм
revive v показувати старий фільм
revival n відновлення фільму
run (film, programme) v бути на екрані, іти
rushes n поточний знімальний матеріал
screening n екранізація
set n декорація, знімальний майданчик; on the ~
на знімальному майданчику
shoot v знімати фільм
shooting n зйомки
sound-track n фонограма
still n рекламна фотографія кадру
studio n студія, кінознімальний павільйон
subtitle (caption) n титр
take n дубль
version n варіант; screen ~ екранізація; foreign ~
іноземний варіант фільму
CINEMA WORKERS
animator n мультиплікатор
cameraman n оператор
camerawork n кінозйомка

costume-designer n костюмер
criticize v критикувати
critic n критик
director n режисер-постановник; assistant ~
помічник режисера; art ~ художник-постановник
dubber n звукооператор дубляжу
extra (film-super) n статист
producer n продюсер фільму
script n сценарій; ~ -writer сценарист
soundman n звукооператор
stand-in n дублер виконавця головної ролі
stunt n каскадер, трюк
understudy n дублер
FILMS
Adults only. Тільки для дорослих.
amateur motion film аматорський фільм
animated cartoon мультиплікаційний фільм
avant-garde adj передовий, авангардистський
blockbuster (movie) кінофільм, що дорого
коштує та відзначається пишністю постановки
burlesque n пародія, карикатура
burlesque v пародіювати, зображати у
комічному вигляді
caption n титр, напис на екрані
close-up n кадр великим планом
comedian n комедійний актор
comedy (film) n комедія
comic turns комічні номери
contemporary adj сучасний
documentary n документальний фільм
eріс n епічний фільм
episode n епізод
film (movie, picture) n фільм; action ~ бойовик;
adventure ~ пригодницький фільм; colour ~
кольоровий; black-and-white ~ чорно-білий;
concert ~ фільм-концерт; mute (silent) ~ німий;
sound ~ звуковий (syn. talkie); dubbed ~
дубльований; educational ~ навчальний фільм;
feature ~ художній фільм; full-length ~
повнометражний; horror ~ фільм жахів; shortlength ~ короткометражний; song-studded ~
музичний
фільм;
three-dimensional
~
стереофільм; popular science ~ науковопопулярний фільм; science fiction ~ науковофантастичний фільм; theatrical ~ фільм-вистава;
wide-screen ~ широкоформатний фільм; “x” ~ до
16 років; star-studded ~ в якому знімаються лише
зірки
flash-backs n ретроспекція, повернення до
минулого
foreign version іноземний варіант фільму

lampoon n в’їдлива сатира
melodrama (soap opera) n мелодрама
motion pictures картинки, які рухаються
musical (film) n мюзикл
mystery n детектив
newsreel n кіножурнал, кінохроніка
one-reeler n короткометражний фільм
pantomime n пантоміма
reel n частина кінофільму
revue (review) n фільм-ревю, кіноревю
satire n сатира
satirical adj сатиричний
scene n сцена; outdoor (indoor) ~ сцена просто
неба, на свіжому повітрі, (сцена в павільйоні);
opening (final) ~ початкова (фінальна) сцена;
crowd ~ масовка
serial n серіал
shot n кадр; long ~ кадр знятий загальним
планом
slapstick n грубий гумор, фарс
still n студійна заставка, рекламний кадр
stunt n фільм із трюками
subtitle n субтитр
thriller n триллер
tragedy n трагедія
tragic adj трагічний
travelogue n фільм про подорожі
two-reeler n фільм у 2-х частинах
Western n вестерн
ACTORS AND ACTING
acclaim n привітання, схвалення; receive great
critical ~ отримати (високе) схвалення критики
acclaim v оголосити, привітати; ~ smb. as a great
actor проголосити когось великим актором
act in small roles грати епізодичні ролі
actor n актор
actress n акторка
act (play) on the screen грати у фільмі
actor of promise багатообіцяючий актор
all-star cast першокласний склад
award n винагорода; take (gain) the best actor ~
(title) одержати нагороду (звання) кращого
актора
award v нагороджувати, надавати
be cast to advantage мати вдалий акторський
склад
cast n склад діючих виконавців; all-star ~
першокласний склад
comedian n комедійний актор
come in contact with the audience мати контакт з
глядачами

convey v передавати
co-star v грати головну роль у парі з кимось
depict v зображати, зобразити
dub (in) the film дублювати фільм
facial expression вираз обличчя
film star кінозірка, провідний актор (акторка)
gag n комічний трюк
image n образ
interpret v інтерпретувати
interpretation n інтерпретація
leading actor провідний актор
make oneself clear ясно висловитись
miscast невдало підібрати акторський склад
outshine v затьмити, затьмарити
popular adj популярний
popularity n популярність; secure, win ~
завоювати популярність; enjoy ~ користуватися
популярністю
portray v зображати, описувати
portrayal n зображення, описання
prominent adj видатний, помітний
protagonist n головний герой фільму
publicity n реклама, рекламування
recognition n визнання
recognize v визнати
role n роль; play the main (leading, key, title) or
small (supporting, minor) ~ грати головну
(другорядну) роль; make the most of the ~ зіграти
роль найкращим чином
self-expression n самовираження
star v зніматися в головній ролі
star in a role v зніматися в ролі
EFFECT. IMPRESSIONS
admire v захоплюватися
admirer n людина, яка захоплюється
admiration n захоплення
admirable adj чудовий, чарівний
amuse v розважати
amusement n розвага, забава
appeal to the audience подобатися глядачу
appreciate v оцінити
appreciation n оцінка
blockbuster n коштовний фільм, який відрізняє
розкішність постановки
brilliant adj яскравий, блискучий
captivating adj захоплюючий
comprehension n розуміння
comprehend v розуміти, зрозуміти
comprehensible adj ясний для розуміння
content n зміст; empty of serious ~ відсутній
серйозний зміст

convince v переконувати
convincing adj переконливий
create
a
true-to-life
image
створити
реалістичний (правдивий) образ
to (in) some degree якоюсь мірою
distort v перекручувати
distorted adj перекручений, спотворений
Do you think we can get the tickets for this
show? Як Ви думаєте, чи зможемо ми взяти
квитки на цей сеанс?
dragged-out adj розтягнений
effective adj ефектний
effect n ефект
eliminate v виключити
elimination n виключення
embody v втілювати
embodiment n втілення
eminent adj видатний
enthusiasm n ентузіазм, захват
excessive adj зайвий
flaws n недоліки; a good film not without ~
гарний фільм, але не без не доліків
flop n провал, невдача
funny adj смішний, кумедний
gripping adj захоплюючий
hit n успіх; be (make) а ~ with the public мати
успіх у глядача; be a box-office ~ мати касовий
успіх
How did yon like the film? Тобі сподобався
фільм?
I didn’t understand very much. Я багато чого не
зрозумів.
impact n вплив
influence n вплив
influence v впливати
It appeals to the deep and profound interest. Він
викликає глибокий інтерес.
It is above praise! Він вище будь-яких похвал!
It is beneath criticism! Він нижче будь-якої
критики!
It is beyond comparison! Він незрівнянний!
It is worth seeing. Його варто подивитися.
lack n відсутність
lack v бракувати
Let’s go to the cinema (movies). Ходімо в кіно.
magnificent adj прекрасний, чудовий
mar the film зіпсувати фільм
masterpiece n видатний мистецький твір
memorable adj такий, що запам’ятовуються
message n ідея (фільму)
obscure adj неясний, незрозумілий
outstanding adj видатний

powerful adj сильний, могутній
praise v хвалити
reflect v відображати
reflection n відображення
remarkable adj надзвичайний, чудовий
resent v обурюватися, повстати
resentment n обурення
a run-of-the-mill film звичайний фільм
sensation n сенсація
sensational adj сенсаційний
skilful adj майстерний
slow-moving adj повільний
superb adj видатний
stunning adj приголомшуючий
symbolism n символізм
symbolic adj символічний
The film deals with... У фільмі розповідається...
The film made a great impression on me. Фільм
справив на мене велике враження.
The film is based on real life. Фільм базується на
реальних фактах.
This film is a great success. Цей фільм
користується великим успіхом.
The film won a prize at the festival. Цей фільм
одержав премію на фестивалі.
The film is rather interesting (sad, boring, funny,
dragged-out, sentimental). Фільм достатньо
цікавий
(сумний,
нудний,
кумедний,
розтягнутий, сентиментальний).
The film is really astonishing! Фільм справді
дивовижний!
The film reflects... У фільмі відбитий...
The film leaves a deep and lasting impression
upon... Фільм справляє глибоке і незабутнє
враження на...
The film is very popular with cinema-goers.
Фільм користується величезною популярністю
серед глядачів.
The scene is fascinating! Ця сцена чудова!
The plot centres around... Зміст фільму,
сконцентрований...
The plot of the film is thrilling. Зміст фільму
захоплюючий.
This film was the season’s hit. Цей фільм мав
величезний yспіх у минулому сезоні.
true-to-life adj правдивий
Two tickets for 10 p.m. show, please. Два квитки
на 10 вечора, будь ласка.
vivid adj яскравий
What do you think about this film? Що ти
думаєш про цей фільм?

What’s on at the cinema? Що сьогодні в кіно?
(Що йде сьогодні?)
What’s the film like? Що це за фільм?
Where is the film playing? В якому кінотеатрі
йде фільм?
Which of Ukrainian (Russian, English,
American) film actors is your favourite? Хто з
українських
(російських,
англійських,
американських) акторів Вам подобається
найбільше?
While watching the film I was most impressed
by... У фільмі найбільше мене вразило...
Who produced the film? Хто nocтавив фільм?
Who’s in this film? Хто знімався в цьому
фільмі?
Who stars in this film? Хто з відомих акторів
знімається в цьому фільмі?
Who wrote the script? Хто написав сценарій?
DEVELOPMENT OF THE THEATRE
accommodate touring theatres розміщувати,
давати притулок мандрівним театрам
break-away from naturalism відхід від
натуралізму
bring dignity to the profession of acting надати
достоїнства професії актора
centre on v зосереджуватися на
check a decline стримувати, контролювати
падіння
come into being з’являтися; New theatres came
into being
come into public notice ставати відомим,
помітним
confer honour upon (on) удостоювати честі
conventionalities
of
the
theatre
загальноприйняті, традиційні риси театру
dominate v переважати, домінувати; TV begins
to ~ our lives
elevate plays to the highest form of literary
production
підняти
п’єси
до
рівня
високохудожніх творів
elicit v витягати, виявляти; ~ a native drama (syn.
draw out) сприяти розвитку національної драми
foster new dramatists, talents виховувати,
плекати, сприяти появі нових драматургів,
талантів; syn. evoke викликати появу, сприяти
gather force набирати силу
have a freshening and vitalizing effect on (upon)
мати вплив, що пожвавлює та освіжає
lure smb. from відволікати від; Theatre ~ed
workers from their jobs
mirror problems відображати проблеми

obstruct progress стояти на шляху прогресу,
заважати
outcast n людина поза законом
pastime n приємне проведення часу, розвага
plaything n іграшка
put private profit before the public interest
ставити особисту вигоду понад інтересами
суспільства
recover one’s position повернути свій статус,
становище
recreate/revive the English drama повернути до
життя, відродити англійську драму
rejuvenate the art відроджувати мистецтво
renaissance n відродження
turn to the theatre звернутися до театру
vagrant n бродяга, волоцюга, гультяй; syn.
vagabond
TYPES OF THEATRES
amateur drama club аматорський драматичний
клуб
amateur dramatic societies любительські
драматичні товариства
amateur theatre любительський театр
article of commerce предмет комерції; Theatre
became ~ . Театр став предметом комерції.
commercial adj комерційний, торговий; ~ theatre
комерційний театр; ~ standards комерційні
стандарти, норми; on а ~ basis на комерційній
основі
commercially adv the theatre is operated ~ театр
працює на комерційній основі
conservatoire n консерваторія
court theatre придворний театр
drama theatre театр драми
go on tour їздити на гастролі
musical comedy theatre театр музичної комедії
Opera House оперний театр
orthodox house традиційний театр; syn.
traditional theatre
philharmonic n філармонія
professional theatre професійний театр
public theatre громадський, загальнодоступний
театр; syn. play house
puppet theatre театр ляльок
regular seasons регулярні гастролі; ~ of opera
and ballet are given at the Royal Opera House
repertoire n репертуар; the play goes into the ~
п’єса стає частиною театрального репертуару;
standard part of ~ невід’ємна частина репертуару
repertory theatre or repertory театр з постійною
трупою і визначеним репертуаром; ~ movement

theatre n театр
touring company гастролююча трупа
touring system система, в якій переважає
гастролюючий театр
troupe n трупа; travelling ~ гастролююча трупа
variety theatre театр естради, вар’єте
visiting opera (dance) companies гастролюючі
оперні (балетні) трупи
TICKETS
book a seat замовляти, брати квиток (у театр);
syn. buy a seat, get a seat
box-office n театральна касса
exchange seats (tickets) for another performance
обмінювати квитки на іншу виставу
extra ticket зайвий квиток
house is sold out повний театр; syn. tickets are
sold out, “Full House”, “Sold out” всі квитки
продані
sell seats продавати квитки; syn. sell tickets
subscription performances вистави, на які білети
розпродаються заздалегідь
THEATRE BUILDING
auditorium n зал для глядачів; аудиторія
balcony n балкон
box n ложа
check n номерок, ярлик
cloak-room n гардероб, роздягальня
concert hall n концертний зал
dress-circle n бельетаж
dressing room n убиральня, артистична
foyer n фойє
full-house n повний збір, аншлаг
gallery n балкон, гальорка
gangway n сходні, прохід між рядами; syn. aisle
(Am.)
gangway seats n місця у проході
house n театр; глядачі; syn. theatre ~ зал для
глядачів; аудиторія
music-hall n музикальний зал
orchestra pit n оркестрова яма
pit n амфітеатр, задні ряди партеру
prompt box n суфлерська будка
refreshment room n буфет
row “Z” (“F”, “Н” etc.) n ряд
stage n сцена
stalls n партер
tier n ряд, ярус
upper-circle n перший ярус
STAGE

curtain n завіса; ~ falls (drops) завіса падає; ~
rises (goes up) завіса піднімається
footlights n рампа
have a clear sight мати чудовий вид
illuminate v освітлювати
intricate system of lights складна система
освітлювання
light and sound effects світлові та звукові ефекти
lighting n освітлювання
mechanical ingenuity технічна винахідливість,
майстерність
properties n бутафорія (реквізит)
scene n 1. місце дії; 2. сцена, акт, ява; 3.
декорації; 4. видовище, пейзаж; 5. сцена, епізод
scenery n декорації
scenic effects сценічні ефекти
scenic machines, machinery сценічні механізми,
прилади
separate v розділяти
setting n обстановка, оточення
temporary platform тимчасова сцена
thunder machines механізми для імітації грому
trap-door n люк
wings n куліси; behind the ~ за кулісами
STAGE STAFF
(prima) ballerina л (прима, перша) артистка
балету, балерина
actor n актор
actor
of
high
ambition
надзвичайно
честолюбний актор
actor-manager n актор і режисер водночас
actress n актриса
bass n бас
be in the cast бути у складі виконавців
brass band n духовий оркестр
clown n клоун
clown v блазнювати
company n трупа, ансамбль; stock ~ постійна
театральна трупа, яка виступає звичайно в
одному театрі; syn. permanent company
composer n композитор
conductor n диригент
contralto n контральто
dancer n танцюрист
designer n дизайнер
dramatist (playwright, playwriter) n драматург
employ actors набирати акторів
management n дирекція, адміністрація
manager (Am producer) n режисер
members of the orchestra члени оркестру

music n музика; classical ~ класична музика;
chamber ~ камерна музика; pop ~ популярна
музика; folk ~ народна; jazz ~ джазова; light ~
легка
musician n музикант
patron n заступник, шеф, меценат
performer n виконавець
pianist n піаніст
prompter n суфлер
scene painter n художник-декоратор
singer n співак, співачка
soloist n соліст
soprano n сопрано
stage manager n режисер; syn. director, producer
stagehand n робітник сцени
stage staff n працівники сцени
status of an actor статус актора
tenor n тенор
theatrical activity n театральна діяльність
usher n 1. швейцар; 2. білетер, капельдинер
violinist n скрипаль
AUDIENCE
applaud v аплодувати
attend v відвідувати
attendant(s) n глядач(і)
audience n глядачі, аудиторія; syn. public,
playgoers (розм.)
burst into applause v вибухнути оплесками (зал)
encore v викликати на «біс»
express one’s feelings висловлювати почуття,
емоції
opera glasses n оперний бінокль
present a bouquet of flowers підносити
(дарувати) букет квітів
programme n програма
theatre goers шанувальники театру
TYPES OF PERFORMANCES
adaptation n адаптація, переробка (тексту)
ballet n балет
box-office success п’єса, що має касовий успіх
comic adj 1. комічний; 2. комедійний
clownery n клоунада
comedy n комедія; ~ of manners комедія звичаїв
comic scenes (of clownery) комедійні сцени
ditty n пісенька
drama n драма
evening performance n вечірня вистава
farce n фарс
gala n свято, святкування; ~ presentation
святкова вистава; ~ night святковий вечір

grotesque n гротеск, абсурд
long-run system (ad hoc system) спеціальна
система ад хок, коли одна п’єса ставиться
протягом довгого часу, поки вона збирає
публіку
masque n театр масок
matinee (performance) n денна вистава
melodrama n мелодрама
mystery play середньовічна драма на релігійний
сюжет; syn. miracle play
new season новий театральний сезон
opening performance n прем’єра; syn. first
night, opening night, premiere
opera n опера
orchestral concert n оркестровий концерт
pantomime n пантоміма
performance n вистава
play n п’єса
plot n сюжет; syn. argument; The argument of the
play develops with great clarity
political drama політична драма
puppet play n лялькова вистава; ~ show 1.
ляльковий театр; 2. лялькова вистава
rhetoric n 1. риторика; 2. ораторське мистецтво;
3. балаканина, краснобайство
secular drama світська драма
spectacle n вистава
subplot n побічна сюжетна лінія
theatrical representation театральна вистава
tragedy n трагедія
turn n номер (програми)
version n варіант, версія, інтерпретація
ACTING
act the part, role of грати на сцені, виконувати
роль
act out scenes розігрувати епізоди
attire n вбрання (літ. або поетичне)
attire v одягати, вбирати, прикрашати;
grotesquely ~ed одягнутий у гротескне вбрання
be out of engagement не бути зайнятим у п’єсі
bow n поклін
bow n поклонитися
depart from v відходити від
device n прилад, прийом, засіб; theatrical ~s;
exploding ~s; вибухові прилади
do a play ставити п’єсу, готувати для
постановки
entertain v розважати
entertainment n розвага
form the climax бути кульмінаційним пунктом

give a season of (opera, ballet, operetta) сезон
(театральний, балетний, оперетний)
go backstage піти за куліси
handle the role трактувати, проводити роль; syn.
render the part (of Hamlet) трактувати роль
(Гамлета)
imitate v імітувати
interval n антракт
leading role головна роль
look about oneself озиратися на всі боки
make a debut дебютувати
make a joke жартувати
make one’s first appearance вперше з’явитися
make-up n грим
mask n маска
minor character другорядна роль
on tour n на гастролях
perform v виконувати
performer n виконавець
performing arts виконавське мистецтво
player n актор; strolling ~ мандрівний актор
prod the audience into thinking заставляти
глядачів замислитися
produce a play (stage) ставити п’єсу
put on a play ставити п’єсу; The play is ready to
be put on at any time. П’єса готова до постановки
у будь-який час
receive a (curtain) call виходити на сцену на
аплодисменти; syn. take a (curtain) call, take one’s
call, take the curtain
recite (at concerts) v декламувати, читати
напам’ять
rehearsal n репетиція; dress ~ генеральна
репетиція
rehearse v проводити репетицію; ~ thoroughly
старанно проводити репетицію
seize the imagination of the audience заволодіти
уявою слухачів
star v виконувати головну роль
three-fold
partnership
тристороннє
співробітництво; actor, manager and playwright
make up ~
title role n головна роль; be in the ~ виконувати
головну роль
type-casting n розподіл ролей
APPRECIATION OF A PERFORMANCE
POSITIVE EVALUATION
acclaim v 1. бурхливо вітати, схвалювати; 2.
проголошувати; be ~ed as a masterpiece
add a poetic touch (to) додати елемент
поетичності (до)

arouse a feeling of spiritual enrichment почувати
себе духовно збагаченим
attain a world-wide triumph мати світовий
тріумф
be absolutely thrilled with… прийти в
захоплення від…
be a great success with the public мати великий
успіх у глядачів
be
deeply
moved
бути
схвильованим,
зворушеним
be in the vogue бути в моді; syn. enjoy the widest
vogue
be thrilled with відчувати хвилювання
Bohemian adj той, що має відношення до богеми
bring to light висвітлювати (перен.)
carefully contrived plot цікаво задуманий сюжет
complex characters складні характери, образи
credible motives мотивовані вчинки
Could you give me opera-glasses? Не могли б ви
дати мені бінокль?
deft adj вправний, спритний, майстерний,
гострий; ~ play, ~ acting майстерна гра; of ~
tongue гострий на язик
delight n захоплення, насолода; She is а ~ to
watch. Одна насолода була дивитися на неї
discuss the merits and demerits of the play
обговорювати переваги і недоліки п’єси
distinction n 1. оригінальність, індивідуальність;
2. шанобливе ставлення; 3. відзнака, нагорода; ~
of style оригінальний стиль; a play of ~ видатна
п’єса; a writer of ~ знаменитий письменник; a
person of ~ знатна особа
dominate v 1. панувати, переважати; 2.
поглинати, опановувати (про думки, почуття); ~
the stage панувати на сцені, ~ smb’s mind
поглинати думки
Do you have an extra ticket? Чи немає у Вас
зайвого квитка?
Do you have any seats (tickets) for Sunday
evening? Чи є у Вас квитки на неділю на вечір?
During the interval we can go into foyer
(refreshment). Під час антракту ми можемо піти
у фойє (буфет).
edifying adj повчальний, наставницький; the play
tends to be ~
emerge v з’являтися, виявлятися, виникати; The
character ~s as vibrantly alive. Образ виникає як
живий; syn. The character is carefully fleshed out
entertaining adj розважальний
exchanging impressions about the performance
обмін думками про виставу

expressive of the social needs що відображає
соціальні потреби
genuine adj істинний, справжній, непідробний; ~
theatre справжній театр, ~ feelings справжні
почуття, ~ passion непідробна пристрасть
have a high international reputation мати високу
міжнародну репутацію
highlight of the play найбільша удача п’єси
hold the spectator утримувати увагу глядача
I’d like to leave my things at the cloak-room. Я б
хотів лишити свої речі в гардеробі.
I’d like to reserve two tickets for Saturday
performance. Я хотів би замовити два квитки на
суботу.
I enjoyed it very much. Я одержав велике
задоволення.
imagery n образність; poetic ~, ~ of а play
imaginative adj наділений уявою, образністю; ~
play, ~ writer
impression n враження; make (produce) ~ (on)
smb. справляти враження; syn. leave an
impression on smb., impress
impressive adj вражаючий
in the spirit of the day в дусі часу
instructive adj повчальний
I prefer comedy to opera. Я віддаю перевагу
комедії над оперою.
Is there any chance of getting tickets? Чи можна
як-небудь дістати квитки?
level-headed adj спокійний, урівноважений; the
review was reasonably ~ рецензія була досить
урівноваженою
magnificent adj чудовий, пишний, величний; ~
gesture величний жест, ~ poet чудовий поет, ~
view пишний краєвид
masterly adj майстерний, віртуозний
maturity n зрілість
May I take my check? Чи можу я взяти
«номерок»?
merits and demerits of the play достоїнства та
недоліки п’єси
notable feature помітна, надзвичайна риса
Our seats are in the orchestra stalls (in the stalls,
in the pit, in the box, in the dress-circle, on the
balcony). Наші місця в перших рядах партеру
(партері, амфітеатрі, ложі, бельетажі, на
балконі).
pathetic scene (incident) зворушливий епізод
Please show our seats. Покажіть, будь ласка,
наші місця.
profound insight глибока проникливість
serious-minded public серйозна аудиторія

sophisticated
adj
позбавлений
простоти,
досвідчений, знаючий; ~ novel складний роман,
~ manners вишукані манери, ~ actor/traveller
досвідчений актор/мандрівник
spirited adj жвавий, енергійний, сміливий; ~
scenes and characters сміливі епізоди та
персонажі
stimulating adj збуджуючий, стимулюючий; syn.
stimulant, stimulative; TV programmes can be both
instructive and ~ Програми телебачення можуть
бути повчальними і водночас надихати (на
щось)
subtle dialogue гострий, тонкий діалог
telling scene ефектна сцена
The company gave a play full of great
educational value. Трупа поставила п’єсу, що
має велике виховне значення.
The final moment of the play was extremely
thrilling (dramatic, tragic, unforgettable,
moving). Фінал п’єси був надзвичайно
захоплюючим
(драматичним,
трагічним,
незабутнім, зворушливим).
The leading actor was a great interpretative
artist. Головний актор чудово розкрив задум
автора.
The opening (concluding) scene is wonderful.
Перша (заключна) сцена чудова.
The performance has aroused much admiration.
Постановка викликала великий захват.
The performance is a great success. Вистава має
величезний успіх (користується величезним
успіхом).
through delicate touches тонкими штрихами
topical ideas актуальні ідеї
trustworthy adj вірогідний
trustworthiness n вірогідність, надійність
unsurpassed adj неперевершений
versatile adj різнобічний; actors were ~ versatility
of taste різноманітність смаків
virtuosity
of
performance
майстерність,
віртуозність вистави
virtuoso n віртуоз
well wrought/made play якісно, майстерно
поставлена п’єса; syn. an ingenious play
What’s on the programme? Що в програмі?
What’s playing at this theatre tonight? Що
сьогодні йде в цьому театрі?
What performance do you recommend? Яку
виставу Ви рекомендуєте подивитися?
What tickets are the cheapest? Які квитки
найдешевші?

When does the performance begin? Коли
починається вистава?
Where can I see the theatre repertoire? Де можна
подивитися театральний репертуар?
Where are our seats? Де наші місця?
Who is on tour here? Хто гастролює тут?
Who is the stage producer? Хmо поставив
виставу?
Will it be difficult to get tickets for the first
night? Чи важко дістати квитки на прем’єру?
NEGATIVE EVALUATION
alien origin чужинне походження
artificially contrived adj штучно створений,
надуманий
be
engaged
in
cooperation
займатися
співробітництвом
be doomed бути приреченим
be engaged in rivalry займатися суперництвом
bore v набридати, надокучати
eccentric adj ексцентричний, дивний
destructive influence руйнівний вплив; syn.
devastating; ~ to young minds руйнівний вплив на
молодь
divorced from відірваний від; ~ the national
culture
fake n фальшивка, шахрайство
falsify v підробляти, фальсифікувати; syn. fake
підробляти, шахраювати (розм.)
falsity n фальшивість, помилковість, хибність,
брехня, обман
fripperies of presentation дешеві прикраси у
спектаклі
get a showing побачити світ; He cannot be sure
that his play will ~
go stale застарівати
haphazard adj випадковий, необдуманий,
сумбурний
hasty adj поспіхом зроблений; ~ and unripe
presentation незріла, поспіхом поставлена
вистава
incoherent adj незв’язний
incompatible with adj несумісний з
inconsistent adj непослідовний
ineffectual adj марний, безрезультатний,
невдалий; ~ effort марні зусилля; ~ attempt
невдала
спроба;
syn.
ineffective
тж.
неспроможний
inferior (to) adj гірший, нижчий (від) (про
якість); hopelessly ~ to the classic drama
irrelevant adj недоречний; що не стосується
справи

irreparable adj непоправний, безповоротний; ~
damage, ~ loss непоправна втрата; syn.
irretrievable; ~ mistake непоправна помилка; ~
decline of smth. безповоротне погіршення
low music hall низькопробний мюзік-хол
obscene adj непристойний, безсоромний
obscenity n непристойність, безсоромність, pl.
непристойні висловлення
over sentimental adj надто сентиментальний
play was a failure п’єса провалилась
poor acting погана гра
possess no notable literary value(s) не мати
вагомої літературної цінності
record of events перелік подій; the play is just a
straight ~
reject (a play) v відхиляти, відкидати,
відмовляти; The play was ~ed by the commercial
management
ridiculously artificial (play) сміхотворно
надумана (п’єса)
shallow (play) adj поверхова, пуста, неглибока
(п’єса)
stand outside v стояти осторонь; This play ~s ~
the main stream of the Hollywood production
sweeten v підсолоджувати (тж. перен.)
sweetened adj підсолоджений, зроблений більш
принадним; Everything is so ~ in the play Все
здається таким підсолодженим.
The actors’ playing was artificial and colourless.
Гра акторів була неприродною і безбарвною.
The play bored me. П’єса була нудна.
The play is boring. Вистава нудна.
The play was a failure. П’єса провалилася.
travesty n пародія
triviality n тривіальність, банальність
unripe adj незрілий

ART AND MUSIC
PAINTERS AND THEIR CRAFT
art n мистецтво; ancient ~ стародавнє мистецтво;
antique ~ античне мистецтво; applied ~
прикладне мистецтво; folk ~ народне мистецтво;
graphic ~ мистецтво графіки; ~ critic
мистецтвознавець; work of ~ мистецький твір
artificial adj штучний
artist n художник; amateur ~ художниклюбитель
artistic adj художній
be in advance of one’s time випередити час
be in good/bad shape бути в доброму/поганому
стані (формі)

become
famous
overnight
проснутися
знаменитим
brushwork n манера, техніка малювання
colourist n художник-кольорист
commission n замовлення
commission v замовити
connoisseur (art-dealer) n агент із продажу
картин
craft n вміння, мистецтво
distinguished adj видатний
engraver n гравер
excel in smth. відзначитися у чомусь
execute v створювати (картину)
fashionable adj модний
forerunner n попередник, передвісник
forgotten adj забутий
galaxy n плеяда
imitate v імітувати
imitation n імітація
man of genius геніальна людина
master n великий художник, майстер
masterpiece n шедевр
mature adj зрілий
mediocre adj посередній
mediocrity n посередність
paint v малювати
painter (artist) n художник; animal ~ художник
анімаліст; portrait ~ портретист; landscape ~
пейзажист; genre ~ жанрист; marine ~ мариніст;
out-of-door ~ художник, який малюс на природі
perceive v сприймати
promising adj багатообіцяючий; подає надії,
перспективний
restorer n реставратор
rival n суперник
rivalry n суперництво
screever n художник, який малює крейдою на
тротуарі
self-taught adj самоучка
take up art зайнятися мистецтвом
technique n техніка малювання
tradition n традиція; break with the ~ порвати з
традицією
traditional adj традиційний
TOOLS FOR PAINTING
box of paints (paint-box) етюдник
brush n пензель
canvas n полотно
crayon n кольоровий олівець
easel n мольберт
frame n v 1. рама; 2. вставляти в раму

oils n олійні фарби; tube of ~ тюбик з олійними
фарбами
paint n фарба
palette n палітра; ~ knife мастихін
water-colours n акварель
PAINTINGS. GENRES. TRENDS
abstract painting абстрактний живопис
African art африканське мистецтво
caricature n карикатура
city-scape (town-scape) n міський краєвид
Contemporary (modern) art сучасне мистецтво
Cubism n кубизм
Cubist n кубист
draw v малювати, креслити
drawing n малюнок
decorative (art) adj прикладне, декоративне
design n малюнок, ескіз
engrave v гравірувати
engraving n гравюра
etching n гравюра, офорт
Fine Arts витончені (образотворчі) мистецтва
fresco n фрескове малярство
genre n жанр
icon n іконний живопис
illustrate v ілюструвати
illustration n ілюстрація
impression n враження
Impressionism n імпресіонізм
landscape n пейзаж
miniature n мініатюра
mosaic n мозаїка
mythological adj міфологічний
Neorealism n неореалізм
nude n оголене тіло (в малярстві та скульптурі)
oil sketch етюд олійними фарбами
oil-painting n картина, яка написана олійними
фарбами
Oriental art східне мистецтво
paint in oils малювати олійними фарбами
pastel adj пастельний
painting n картина, живопис; battle ~ батальний
живопис; genre ~ жанровий живопис; historical ~
історичний
живопис;
monumental
~
монументальний живопис; marine ~ морський
пейзаж; mural ~ фресковий живопис
pictorial art образотворче мистецтво
picture v представляти
picture n картина; syn. piece; а ~ of art художній
твір; a flower ~ натюрморт з квітами; a
conversation ~ жанрова картина; battle ~ батальна
картина

picturesque adj мальовничий, живописний
portrait n портрет; group ~ груповий портрет;
ceremonial ~ офіційний портрет; self-~
автопортрет; half-length (shoulder-length, fulllength) ~ портрет по пояс (по плечі, в повний
зріст)
portraiture n портретний живопис
Postmodernism n постмодернізм
pretence (of art) n підробка
print n естамп
Renaissance n епоха відродження, Ренесанс
reproduction n репродукція
sculpture n скульптура
seascape n морський пейзаж
sketch v малювати ескізи
sketch n ескіз; syn. study
still life натюрморт
Surrealism n сюрреалізм
trend n напрям
woodcut n гравюра на дереві
COMPOSITION AND DRAWING
accentuate v виділити, акцентувати
against a background на тлі
background n фон; in the ~ на задньому плані; on
the ~ на фоні
composition n композиція
conceal v приховувати
conspicuous adj помітний; ant. inconspicuous
непомітний
contours n контури
convey a sense of space передати відчуття
простору
copy n копія
dash n штрих, мазок
define v окреслювати; ~ the figures sharply чітко
окреслити фігури
depict v зображати
design n композиція картини
discernible adj видимий, помітний
detail n деталь твору
dominate v переважати
emphasize v виділяти, підкреслювати
face n вид спереду
finishing touches останні штрихи
finished technique довершена техніка
foreground n передній план; in the ~ на
передньому плані
foreshortening n ракурс
format n формат, вид; in a pyramid ~ у вигляді
піраміди; in a vertical ~ у вертикальному форматі
ground n фон, тло

in the foreground (background) на передньому
(задньому) плані
in the middle ground на другому плані
indicate v вказувати
line n лінія, риса, штрих
lopsided adj скривлений
medium (pl. media) n засіб, спосіб
merge v зливатися, поглинати
model (sitter) n натурщик, натурщиця
model v створювати за зразками
nude n оголене тіло
pastoral adj пасторальний
personify v персоніфікувати
personification n персоніфікація
perspective n перспектива
portray v малювати портрети, зображати
be posed v бути розміщеним
precise adj точний
precision n точність
render v передавати
represent v представляти, репрезентувати
resemble v бути схожим, подібним; походити
на...
resemblance n схожість
reveal v виявляти, відкривати
setting n фон, оточення
be silhouetted against smth вимальовуватися на
фоні
sit for one’s portrait позувати
sitter n натурщик, натурщиця
size n розмір; medium-~ed середнього розміру;
life-~ed в натуральний розмір
subject matter тема, зміст
the picture space простір картини
subject n тема, сюжет
symmetrical adj симетричний; ant. asymmetrical
несиметричний
COLOURING. LIGHT AND SHADE EFFECTS
brilliance n яскравість
brushstroke (stroke) n мазок
chiaroscuro n розподіл світлотіні
colour n колір; a ~ scheme палітра, поєднання
кольорів; broken ~s нечисті (з домішками)
кольори; unbroken ~s чисті кольори
colour v прикрашати
colourless adj безбарвний
colourful adj яскравий
colouring n забарвлення
colourist n художник-кольорист
delicate аdj витончений
delicacy n витонченість

effect n враження від кольорів на картині; light
and shade ~ враження від гри світла і тіні
gaudy adj надто яскравий, крикливий
hue n відтінок, тон; syn. tint
low-keyed adj приглушений
multicoloured adj багатокольоровий
muted adj приглушений
predominate (about colours) v переважати
restful adj спокійний
saturation n насиченість кольору
tone n відтінок, тон; градація тонів;
превалюючий тон
touch n штрих
transparent adj прозорий
shadow n тінь
value n узгодження світла і тіні в картині
AT THE MUSEUM
collection n колекція
convey v передавати, виражати ідею
depository n сховище
display v виставляти; on ~ виставлений для
огляду
display n виставка
exhibit n експонат
gallery n картинна галерея
ixhibit v експонувати, виставляти
exhibition n виставка; ~-goer відвідувач
виставок; one-man ~ персональна виставка; ~
halls (rooms) виставкові зали
prize n приз
select v відбирати, добирати; syn. choose, pick
selection n вибір; ~ from вибрані твори
varnishing-day n вернісаж (урочисте відкриття
виставки)
IMPRESSION. JUDGEMENT
appreciate v цінити, оцінювати
appreciation n оцінка
capture v схопити, відчути
chaotic adj хаотичний
dainty adj витончений
daub n погана картина
elegance n витонченість
elegant adj витончений
embody v втілювати
embodiment n втілення
excite comment викликати коментар
expose v виставляти, показувати
exquisite adj витончений
have a fancy for smth. сподобатись, полюбити

take one’s fancy сподобатись, захопити чиюсь
уяву
fragile adj тендітний
genuine piece of art справжній твір мистецтва
graceful adj граціозний, вишуканий
harmony n гармонія
harmonious adj гармонійний
image n образ, зображення
insight n прозорливість, проникливість
I’d like to visit a modern art museum. Я хотів би
відвідати музей сучасного мистецтва.
Is admission free? Вхід вільний?
Is there an icon section here? Тут є відділ
іконопису?
Is there a picture gallery in this city? В цьому
місті є картинна галерея ?
Is this original or copy? Це оригінал чи копія?
laughing-stock n посміховище
Let’s join the group with a guide. Може,
приєднаємося до групи з гідом?
life-like adj як живий, дуже схожий
marvellous adj чудовий, прекрасний
noticeable adj помітний
obscure adj неясний, невиразний
opressive adj гнітючий
optical sensations зорові сприйняття
refinement n витонченість
refined adj витончений
smudge n пляма, щось неясне
subtle adj тонкий, витончений
They say we should see the private collection
at… Радять оглянути приватну колекцію,
розміщену в...
unsurpassed adj неперевершений
What art gallery do you recommend? Яку
художню галерею Ви порадите відвідати?
What exhibitions are on now? Які виставки
відбуваються зараз?
What museums do you recommend to visit? Які
музеї Ви порадите відвідати ?
What period is represented in this hall? Який
період представлений у цій залі?
What pictures attract yоu? Які картини Вас
приваблюють?
What school is represented at this exhibition?
Яка школа представлена на цій виставці?
When is museum open? Коли відчинений музей?
Where can we see the most interesting collection
of portraits? Де ми можемо подивитися
найцікавіше зібрання портретного малярства?
Who is the painter? Хто художник?
Whose work is this? Чий це твір?

ARTS AND CULTURAL LIFE
appeal n привабливість; have general ~ бути
цікавим для широкого загалу; have musical/visual
~ (звичайно про співака) приваблювати
глядачів/слухачів музикою (відеооформленням
виступу)
aspects of life сторони життя
have appreciation for artistic aspects of life мати
художній хист
squalid aspects of life непривабливий бік життя
elitist art (music) елітарне мистецтво, (елітарна
музика)
artistic adj художній; ~ skill художня
майстерність; ~ value художня цінність; longterm ~ significance неминуще художнє значення
be concerned about/with smth. займатися,
цікавитися чимось
blaze new trails прокладати нові шляхи
blend v змішувати, поєднувати
blending n гібрид
capture one’s feelings заволодіти почуттями
(глядачів, слухачів)
censorship n цензура
change direction syn. take on a new tone змінити
напрямок
civilization n культура, цивілізація
civilize v виховувати, робити культурним; to
further ~ продовжувати виховання, прищеплення
культури; make smb. more ~ed виховувати
cliche n кліше
create v творити
creative adj творчий; ~ experimentation творчий
експеримент
creativity n творчість; a tremendous surge of ~
величезний творчий злет
debased adj знижений, зіпсований
decadent n декадент, декадентство
decline n занепад; v приходити у занепад
develop v розвинути, знайти; ~ a cultural style of
one’s own знайти власний стиль; ~ personal style
знайти індивідуальний стиль; ~ new technique
розвинути нову техніку (метод)
draw heavily from smth/smb багато взяти
(запозичити) від когось/чогось
enjoy considerable prestige мати значний
престиж
everyday cares щоденні проблеми
excite emotional debate викликати коментар,
емоційну дискусію
exert (have) major, influence (impact) on smth.
мати великий вплив на щось

first-hand
observation
безпосереднє
спостереження
form n вид, форма; art ~ (the most truly American
art ~) вид мистецтва, (типово американський вид
мистецтва); fluid ~s неусталені форми
gain v набути; ~ fame as... / popularity,
prominence набути слави, популярності; ~
momentum набувати розмаху; ant. lose
momentum втрачати розмах
honour smb. for smth. шанувати когось за щось
idiom n своєрідна творча манера; vitality of
ethnic ~s життєстійкість етнічних художніх
особливостей
imitation n імітація; gifted ~ талановита імітація;
home-grown ~ доморосла імітація; pallid ~
невдала, бліда імітація
incorporate v включати
instinct for colour, line and pattern відчуття
кольору, форми
rely on one’s instinct покладатися на свій
інстинкт
interplay n взаємодія, взаємозв’язок
lose one’s sting втратити гостроту
mainstream 1. основний напрямок; 2. той, що
репрезентує більшість
manifest oneself v проявити себе
manifestation n прояв
outlaw smth. не сприймати щось, чинити йому
опір; syn. resist smth.
prominence n популярність; gain/hit national ~
набути всенародної популярності; return to new
~ повернути собі популярність
provide redirection from smth. забезпечити
відхід від чогось
public n публіка; art viewing ~ шанувальники
мистецтва; all time ~ favourite вічний
улюбленець громадськості
reach one’s artistic pinnacle досягнути своєї
творчої вершини; syn. be at the peak of one’s
creative activity
revival n відродження; enjoy widespread ~ бути
повсюдно відродженим
root in v вкоренитися, впровадитися
sense n відчуття; ~ of character (style) відчуття
характеру (стилю); syn. feeling
be sensitive to beauty тонко відчувати красу; ant.
be insensitive to beauty
sensitive, emotional topic вразливе, болюче,
емоційне питання
socially relevant tradition in cinema традиції
соціального кіно

thrive процвітати, розквітати; syn. flourish, grow
rapidly
undercurrent n прихована тенденція
vision n бачення (художнє); clarity of ~ ясність
бачення; directness of ~ безпосередність бачення;
simplicity of ~ простота бачення
MUSICAL GENRES (STYLES)
background music фонова музика
ballet n балет
blues n блюз
chamber music камерна музика
classical music класична музика
contemporary music сучасна музика; syn.
modem music
electronic music електронна музика
folk (country) music народна музика
have a folk flavour мати фольклорне
забарвлення
incidental music інструментальна музика
jazz n джаз
musical n мюзикл
opera n опера
operatic adj оперний
operetta n оперета
pop (popular) music поп музика
ragtime n регтайм
rock music рок музика
rock counterculture рок як альтернатива
серйозній музиці
rhythm-oriented rock рок, що опирається перш
за все на ритмічну основу
teen-oriented rock рок, розрахований на
аудиторію підлітків
swing n свінг
symphony n симфонія
vocal music вокальна музика
MUSICAL COMPOSITION
aria n арія
cantata n кантата (уривок музичного твору)
choral music хорова музика
chorus n хор
concerto n концерт (музичний твір)
duet n дует
fantasia n фантазія
folk song народна пісня
hopak (Ukrainian folk dance) n гопак
hybrid musical forms змішані музичні форми
improvisation n імпровізація
instrumental
miniature
інструментальна
мініатюра

march n марш
melody n мелодія
minuet n мінует
movement n частина музичного твору (симфонії,
сонати)
musical composition музичний твір
oratorio n ораторія
overture n увертюра
polka n полька
polonaise n полонез
pot-pourri n попурі
quartet n квартет
quintet n квінтет
rhapsody n рапсодія
rondo n рондо
serenade n серенада
solo n соло
sonata n соната
suite n сюїта
symphony n симфонія
tango n танго
theme and variations тема з варіаціями
trio n тріо
waltz n вальс
MUSICAL INSTRUMENTS AND
EQUIPMENT. MUSICIANS
accordion n акордеон; ~ player акордеоніст
amplifier n підсилювач
banjo n банджо
basson n фагот
bassoonist n фаготист
bow n смичок
bugle n горн
clarnet (clarionet) n кларнет
clarnettist n кларнетист
composer n композитор
concertina n концертіно; ~ player той, хто грає
на концертіно
conductor n диригент
conductor’s stand диригентський пульт; take
one’s place behind the ~ зайняти місце за
диригентським пультом
contrabass (bass-viol) n контрабас
cymbals n муз. тарілки
deck n дека (магнітофон без підсилювача)
disc jockey n диск-жокей
drum strides барабанні палички
English horn англійський ріжок
flute n флейта
flutist n флейтист
French horn валторна

grand piano рояль
guitar n гітара
guitarist n гітарист
harp n арфа
harpist n арфіст
harpsichord n клавесин
instruments n інструменти; acoustic ~ акустичні
інструменти;
electronic
~
електричні
інструменти; keyboard ~ клавішні інструменти;
percussion (pulsatile) ~ ударні інструменти;
pizzicato ~ щипкові інструменти; string ~ струнні
інструменти; wind ~ духові інструменти; brass
wind ~ мідні духові інструменти
kettle-drum n великий барабан
(loud) speaker n гучномовець
mandolin(e) n мандоліна
mandolin(e) player n виконавець на мандоліні
oboe n гобой
organ n орган
organist n органіст
piano, pianoforte n фортепіано
pianist n піаніст
piccolo n мала флейта
player n автоматичний музичний інструмент,
плейєр
recorder n магнітофон; video cassette ~ касетний
відеомагнітофон
saxophone n саксофон
soloist n соліст
songwriter n автор пісень
synthesizer n синтезатор
tambourine n бубон
tambourine player n виконавець на бубні
trombone n тромбон
trumpet n труба
tube n басова труба
tuner n механізм настройки
tuning fork n камертон
turn-table n програвач
violin n скрипка; syn. fiddle
violinist n скрипаль
violoncello (cello) n віолончель
violoncellist (cellist) n віолончеліст
xylophone n ксилофон
SINGERS
alto n альт
bass n бас
baritone n баритон
contralto n контральто
soprano n сопрано
coloratura soprano n колоратурне сопрано

mezzo-soprano n меццо-сопрано
operatic singer оперний співак
tenor n тенор
treble n дискант
MISCELLANY
bar n такт
beat n ритм, такт; in ~ в ритмі; off the ~ не в
ритмі
chord n акорд
clef n ключ; bass ~ басовий ключ; treble ~
скрипічний ключ
counterpoint n контрапункт
flat n бемоль
key n тональність, висота голосу, клавіша
major n 1. мажор, мажорний; 2. дієз
major key мажорна тональність
minor n мінор, мінорний
record jacket (sleeve) конверт грамплатівки
sleeve-note n анотація на конверті грамплатівки
syncopation n синкопа
spiritual n спірітюел
MUSICAL EVENTS AND COMPETITION
adjudicate the prizes присуджувати нагороди
award cash prizes нагородити грошовою
премією
competition n змагання
competitors учасники конкурсу; syn. contestants
concert n концерт
discover (launch) new stars відкривати нові
таланти; syn. promote unknown talents
festival n фестиваль
finals n заключний тур конкурсу
finalists n учасники заключного туру конкурсу
first (second, third) degree diploma диплом
першого (другого, третього) ступеня
infant prodigy n вундеркінд
jury n журі; lead the ~ очолювати журі
juror n член журі
make one’s debut дебютувати
recital n концерт одного артиста чи присвячений
одному артисту
round n тур
under the chairmanship of під головуванням
under the terms of competition за вимогами
конкурсу
win the first (second, third) prize for pianists,
violinists одержати першу (другу, третю) премію
на конкурсі піаністів, скрипалів
share the first (second, third) prize поділити
першу (другу, третю) премію

MUSIC-MAKING AND EVALUATION
accompaniment n супровід, акомпанемент; dance
(sing, play) to the ~ танцювати (співати, грати)
під акомпанемент; v ~ someone on the piano
акомпанувати комусь на фортепіано
address political issues торкатися політичних
питань (в піснях); syn.be laden with social
commentary
arrange (transcribe) a piece of music for some
instrument аранжувати (перекладати) музику
для якогось інструменту
audience n аудиторія; appreciative ~ чутлива
(вдячна), аудиторія; trained ~ досвідчена
аудиторія; captivate the ~ захопити аудиторію
band n оркестр
baton n паличка диригента; under the ~ of під
орудою
be a newcomer to pop-rock stardom бути
новачком на поп-рок олімпі
be endowed with musical talent мати
музикальний талант
beauty of tone and phrasing краса звуку та
фразування
breadth n широта; the ~ and diversing of
repertoire широта та різноманітність репертуару
broad adj широкий; ~ based audience; широка
аудиторія; be enjoyed by a ~ public мати успіх у
широкої публіки
broaden v розширювати; ~ one’s repertoire
розширювати репертуар; ~ the language of
improvisation збагачувати мову імпровізації
charts n таблиці популярності; dominate pop/rock
~ очолювати таблиці популярності в рок/поп
музиці
communicate one’s vision of smth передавати
своє бачення чого-небудь
complete an album завершити альбом
compose v писати музику
conduct (direct) the orchestra диригувати
оркестром
disband, break up розійтися, розпастися (про
гурт)
discriminate between real values and fakes
розмежовувати справжні цінності та сурогати
Do you know the ticket prices for concerts at...?
Чи Ви знаєте вартість квитка на концерти в
(до)... ?
Do you like music? Чи любите Ви музику?
draw crowds, huge audiences збирати величезну
аудиторію
earn acceptance добитися визнання

enjoy
renewed
success
здобути
нову
популярність
ennoble the listener облагороджувати слухача
make smb. more humane робити когось
людянішим
enormous vocal range колосальний вокальний
діапазон
enrich one’s inner life збагачувати внутрішній
світ
exemplify current pop (rock) представляти
сучасний поп (рок)
fascinating simplicity чарівна простота
faultless intonation бездоганна інтонація
get good reviews отримати схвалення у пресі
give a grand (stormy) ovation нагородити
бурхливими оплесками
give living shape and vitality to every phrase
вдихнути життя у кожну фразу
give smb. a truimphant welcome зустріти когось
з тріумфом
give (present) a recital, a concert дати концерт
improvise v імпровізувати
infuse jazz with new and fresh concepts
збагачувати джаз новими, свіжими ідеями
interpret v інтерпретувати
interpretation (rendition) n інтерпретація
(виконання)
I prefer classical music (jazz, popular music). Я
віддаю перевагу класичній музиці (джазу,
популярній музиці).
issue (release) a record випустити платівку
lyrics n слова естрадної пісні
make music створювати музику
May I have a programme? Чи можна мені
програму?
minstrel group виконавці негритянської музики;
~ show концерт негритянської музики
mixed critical reaction неоднозначна реакція
критики
music n музика; have an ear for ~ мати
музикальний слух; youth-oriented ~ музика для
молоді; ~ lover, fan (connoisseur) шанувальник
музики (знавець); ~ stand/music-rack пюпітр; ~
stool стілець для піаніста
musician n музикант; innovative ~ музикантноватор; mature ~ зрілий музикант; mediocre ~
(handicraftsman) посередній музикант; truly
creative ~ дійсно творчий музикант
musicianship
n
музикальність,
музична
майстерність
noble restraint шляхетна стриманість
orchestra n оркестр

orchestral adj оркестровий
orchestrate v оркеструвати
perform v виконувати
performance n виконання; spontaneous ~
імпровізоване виконання
play v грати; ~ freely by sight вільно грати; ~ the
piano, violin грати на піаніно, скрипці
playing n гра; school of piano (violin) ~ школа гри
на фортепіано/скрипці
probe the traditional subjects торкатися
традиційних тем
render v виконувати, передавати дух (твору)
rendition n виконання
reveal individuality виявити індивідуальність
score n партитура
shape rock music into high art робити рокмузику високим мистецтвом
slip (about creativity, popularity) йти на спад (про
творчість, популярність)
supersede smb. in popularity здобути більшу
популярність ніж хтось
thrill v схвилювати
teach the piano (the violin) навчати грі на
фортепіано (скрипці)
team n ансамбль, гурт
The concerts of this ensemble are very
successful.
Концерти
цього
ансамблю
користуються великим успіхом.
The recital of... got very good reviews. Сольний
концерт... одержав дуже гарну пресу.
tune n v 1. мотив; 2. настроювати інструмент;
primitive snappy/easily caught tunes примітивні
мотиви, що швидко запам’ятовуються
turn even the most worn out compositions into
meaningful ones вдихнути життя навіть у
найбільш заяложені композиції
vent the frustrations of adolescence дати вихід
розчаруванням юності
videoclip n відеокліп
visual adj візуальний; have ~ appeal мати
«візуальну
привабливість»
(про
виступ
музиканта); ~ icon музикант (співак), шо набув
величезної популярності перш за все завдяки
візуальному враженню глядачів від його
виступів; syn. powerful visual persona
virtuoso, virtuosity n віртуоз, віртуозність;
display one’s astonishing ~ продемонструвати
свою дивовижну віртуозність
vivacity, expressiveness n жвавість, виразність,
віртуозність;
ant.
dullness,
listlessness,
inexpressiveness млявість, невиразність
volume of sound n гучність

What music do yon prefer? Якій музиці Ви
віддаєте перевагу?
When will the musician have a recital? Коли
буде сольний концерт цього музиканта?
Who is the accompanist? Хто акомпанує?
Who is the conductor? Хто диригент?
Who is the soloist? Хто соліст?
win v заслужити, завоювати, викликати; ~
admiration викликати захоплення; ~ critical
acclaim заслужити схвалення критики
write authentically American music писати суто
американську музику

CHOOSING A CAREER
DIFFERENT PROFESSIONS
abilities n талант, обдарування, здібності
accountant n бухгалтер-експерт; економіст
actor n актор
architect n архітектор
bricklayer (mason) n муляр
builder n будівельник
bus/coach driver n водій автобуса
butcher n м’ясник
chef n шеф-повар
civil engineer n інженер-будівельник
coalminer n шахтар
composer n композитор
computer programmer n програміст для
комп’ютерів
cook n повар
dentist n дантист
doctor n лікар
driving instructor n водій-інструктор
earnings n заробітки
electrical/electronic
engineer
n
інженерелектрик, інженер-електронік
electrician
n
електрик,
електротехнік,
електромонтер
farm
worker
n
працівник
сільського
господарства
fashion designer n модельєр одягу
gasman n газопровідник
glazier n скляр
heating engineer n інженер-теплотехнік
job n робота, служба, заняття
joiner n столяр, тесляр, тесля
journalist (reporter) n журналіст
ladies’ hairdresser n жіночий перукар
lawyer n юрист
lecturer n викладач-лектор (в університеті)
librarian n бібліотекар

mechanical engineer n інженер-механік
men’s hairdresser n чоловічий перукар
metallurgist n металург
model n модель
motor mechanic (skilled) n мотомеханік
musician n музикант
occupation n заняття, рід занять, праця
optician n оптик
osteopath n остеопат, спеціаліст з мануальної
терапії
painter n художник
paperhanger n шпалерник
pay n заробітна платня за роботу, особливо в
армії
physiotherapist n фізіотерапевт
plasterer n штукатур
playwright n драматург
plumber n слюсар-водопровідник
profession n (such as law, medicine, and the
Church) професія
psychiatrist n психіатр
salesman (saleswoman) n комісіонер(ка),
продавець, продавщиця
shop assistant n продавець
shopkeeper n власник магазину
surgeon n хірург
tax inspector n податковий інспектор
teacher n вчитель
trade n ремесло
train driver n водій потяга, машиніст
tutor n викладач (в університеті)
work n робота, діло, заняття
writer n письменник
APPLYING FOR A JOB
ability n здібність, уміння, здатність
accept v 1. приймати; 2. визнавати
acceptable adj прийнятний
acceptance n прийняття, приймання, прийом
accepted adj прийнятий
apply v звертатися з проханням, просити
appoint v призначати
appointment n призначення
appreciate n 1. цінувати; 2. оцінювати
appreciation n 1. висока оцінка; 2. оцінка по
заслузі
approval n схвалення
approve v схвалювати, затверджувати; ~ of
something схвалювати щось
be good at вмілий, вправний, здібний у (чомусь)
be in the habit of doing something мати звичку
чи схильність робити щось

be in (out) of one’s line бути/не бути
компетентним у чомусь
be interested in зацікавитися чимось; бути
зацікавленим у чомусь
career n кар’єра
cause n причина; підстава, мотив
cause v спричиняти, викликати, завдавати; ~
somebody much trouble завдавати комусь багато
клопоту
challenge n виклик (на змаганнях)
challenge v викликати
choice n 1. вибір, відбір; 2. альтернатива; have no
~ не мати вибору; make/take a (careful) ~ зробити
вибір (старанно)
complain v 1. скаржитися; 2. висловлювати
невдоволення
complaint n скарга
consider (teaching) as a career розглядати
(викладання) як кар’єру
cope with something справлятися, управлятися з
чимось
dedicate v присвячувати
dedication n присвячення
department n факультет; full-time ~ факультет
денного навчання; part-time ~ факультет
вечірнього
навчання;
correspondence
~
факультет заочного навчання
devote v присвячувати; віддаватися цілком
devoted adj 1. відданий; 2. присвячений; ~ to що
дуже захоплюється чимось; be ~ to smb. or smth.
бути відданим комусь, чомусь
discharge (from) v звільняти (з посади)
dismiss (from) v звільняти (з)
do (to be doing) well процвітати, досягти
великих успіхів
employ v наймати, давати роботу; syn. engage,
hire, recruit наймати, брати напрокат, вербувати,
набирати новобранців, членів організації
employee n службовець; syn. member of staff,
worker; (employees) staff, workforce член
персоналу; робітник, працівник; штат, персонал;
робітники
employer n наймач
employment n 1. наймання; syn. engagement, hire,
hiring, recruitment зобов’язання, побачення,
наймання, вербування; 2. робота, служба; syn.
business, craft, job, occupation, profession, trade,
vocation, work справа; заняття; комерційна
діяльність;
ремесло;
робота;
професія;
покликання; праця

enroll v заповнювати; виконувати (обов’язки); ~
a position займати посаду; ~ in a job application
заповнювати прохання про прийом на роботу
fire (infml) v звільняти (з роботи, з посади)
flair n нюх, чуття
genuine adj 1. Істинний, справжній; 2. щирий
genuinely adv щиро
go in for teaching захоплюватись викладанням
good at adj вправний у чомусь
hire v наймати (на роботу)
insist on/upon v наполягати (на)
insistence n наполегливість
insistent adj наполегливий
introduce v 1. вводити; 2. виносити на
обговорення; 3. представляти, знайомити
introduction n 1. вступ, передмова; 2. (офіційне)
представлення; 3. впровадження
introductory adj вступний
job n 1. робота; ~ applicant претендент, кандидат
на посаду; ~ interview співбесіда при прийнятті
на роботу; ~ search пошук роботи; ~ opening
вакансія syn. vacancy; rewarding ~ робота,що є
винагородою сама по собі; vital ~ конче
необхідна робота; syn. assignment, chore, project,
task призначення (амер. частіше pl. хатня
робота), проект, задача; 2. служба; syn.
appointment, employment, occupation, position,
post, situation, career, profession, trade місце,
служба, фах, посада, пост; кар’єра, професія,
заняття; 3. заняття; syn. duty, function,
responsibility,
role
обов’язок,
функція,
призначення, відповідальність, роль
jobless adj безробітний
long v палко бажати, прагнути (чогось); ~ to do
палко бажати зробити щось
love for/of smth. or smb. любов до чогось чи
когось
manage v 1. управляти, керувати; 2. справлятися
(з)
manageable adj 1. слухняний, послушний; 2.
покірний; ant. unmanageable неслухняний,
непокірний
miss v 1. схибити, промахнутися, не досягти
мети; 2. пропустити (нагороду)
profession n професія; syn. calling, employment,
line (of work), occupation, trade, vocation
покликання, професія; робота, служба; тип
діяльності; фах; ремесло;
respect v поважати; earn/enjoy gratitude and ~
заслужити/користуватися вдячністю та повагою;
have no ~ for smb. or smth. не поважати когось,
щось

respectable adj шановний, порядний
respectful adj шанобливий
respecting prep. відносно, щодо
respective adj відповідний
responsibility n відповідальність; take/ accept ~
брати на себе відповідальність; have/need sense
of ~ відчувати відповідальність
responsible adj відповідальний; be ~ for smb.
відповідати за когось
retire v залишати (посаду)
routine n 1. заведений порядок; 2. рутина,
шаблон
sack(infml) v звільнятися (з посади)
skill n майстерність, уміння, вправність
skilled adj кваліфікований; syn. ability,
competence, expertise, workmanship уміння,
компетентність,
ерудиція,
майстерність,
кваліфікація
suit for v підходити (про кар’єру лікаря,
юриста…)
take up a career v вибирати кар’єру
vital adj істотний, конче необхідний
well-being n добробут, благополуччя
work n 1. робота, праця, труд; 2. справа; 3. діло;
4. заняття; syn. employment, occupation,
profession, trade робота, заняття, професія,
ремесло;
rewarding/
stimulating
~
вдячна/стимулююча робота; at ~ за роботою, в
дії; in ~ той, хто має роботу; той, хто працює; out
of ~ не працюючий; set to ~ починати роботу; be
at ~ on/upon smth. розробляти, працювати над
чимось
work v працювати; ~ at the University/ hotel, cafe
працювати в університеті/ готелі, кафе; ~ in the
mine/country працювати на шахті/у сільській
місцевості; ~ on the farm/railway працювати на
фермі/залізниці; ~ at smth працювати над чимось
EARNINGS
be paid by the hour отримувати погодинну
платню
be paid by the job платня за окрему частину
роботи (відрядна)
bonus премія, бонус
cash award (bonus, premium) грошова премія
deduction відрахунок
earnings n заробітки
fee n платня за послугу (одноразова виплата)
gross pay загальна сума зарплатні
minimum wage (salary) мінімальна зарплатня
net salary (take home pay) чиста зарплатня
(після стягнення податків)

overtime pay понаднормова оплата
paid оплачуваний
paid sick leave оплачувана відпустка за
хворобою
paid holidays оплачувані свята
paid holiday (vacation) оплачувана відпустка
pay гонорар
pay check платіжний чек
pay statement платіжна квитанція
profit прибуток
profit sharing участь у прибутках
raise підвищення зарплатні
regular pay основна зарплатня
salary n фіксована платня (за місяць, три місяці,
рік), яку платять кваліфікованим працівникам
salary based on hourly rate погодинна оплата
wages n (usu, according to contract) заробітна
платня за роботу та послуги, розрахована за за
тиждень
JOB EXPRESSIONS
After having been fired, he became a bum. Після
того, як його вигнали з роботи, він став
волоцюгою.
Are there any positions available? Ч и є у Вас
вакансії?
Не always does it by halves. Він це робить
завжди абияк.
Не buttered up his superior in hope of a
promotion. Він підмазався до начальника,
маючи надію підвищитися по службі.
Не can’t make both ends meet. Він не може
звести кінці з кінцями.
Не doesn’t want to have anything in common
with that monkey business. З цією нечесною
грою він не хоче мати нічого спільного.
He dragged his feet. Він працював повільно і
неохоче.
He got the rap for his mistake. Він одержав за
помилку догану.
Не has a large family to support. Він має
утримувати велику родину.
Не has been promoted. Він одержав підвищення.
Не has just started his business, and he already
has a leg up on it. Він тільки-но розпочав справу
і вже має успіх.
Не has money to burn. У нього грошей кури не
клюють.
Не idled away the whole day. Він цілий день
байдикував.
He is a big cheese in his office. Він у офісі велике
цабе.

Не is a big pot (cheese, shot, wheel). Він велике
цабе.
He is a goldbrick. Не shirks work. Він – нероба.
Він цурається праці.
He is just killing the time. Він просто вбиває час.
He is on the rocks. Він на бобах.
He’ll be in the bucks right after Easter. Він буде
при грошах після Пасхи.
Не lives above (beyond) his means. Він живе за
статками.
Не lives in easy circumstances. У нього добре
матеріальне становище.
Не shirks work. Він ухиляється від роботи.
He was a loafer. Boss tried to push him off the
sled. Він був неробою. Бос намагався його
спекатись.
Не was out of work and was short of cash. Він не
працював і був без грошей.
Не won’t stir a finger. Він і палець об палець не
вдарить.
Не worked very hard, but he was only given
chicken feed. Він тяжко працював, але йому
платили мізер.
Не works by fits and starts. Він працює
уривками.
His superior gave him hell for being late for
work. За запізнення начальник дав йому джосу.
His work is always up to snuff. Його робота
завжди на задовільному рівні.
How long have you been working in your special
field? Скільки років Ви працюєте за фахом?
How long have you been in your trade? Як довго
Ви працюєте за фахом?
I am familiar with the requirements of this job
and I believe I meet them completely. Я
знайомий з вимогами, потрібними для цієї
роботи, і вважаю, що повністю їй відповідаю.
I am a friendly, co-operative (sociable) person. Я
незлобива, контактна людина.
I am interested in getting into a field of... Мене
цікавить праця в сфері…
I am looking (searching) for a job. Я шукаю
роботу.
I am negligent of my duties. Я неуважний щодо
своїх обов’язків.
I am not equal to this task. Я не можу впоратися
з цією роботою.
I am out of work (job) now. Зараз не працюю.
I am poor (bad) hand at this. Я не маю досвіду у
цій справі.
I am swamped with work. Я завалений роботою.

I attended the course of... at... Я прослухав
курс... в...
I’d like to speak to you about working as... Я
хотів би з Вами поговорити про можливість
працювати у Вас...
I earn my daily bread. Я заробляю собі на хліб
щоденний.
I earn my living by translations. Я заробляю на
прожиток перекладами.
I get along well with my colleagues. Я завжди в
добрих стосунках з моїми колегами.
I have an appointment for a job interview at...
today. Сьогодні мені призначена співбесіда на...
I have a pressing business. В мене невідкладна
справа.
I have ceased working there. Я припинив там
працювати.
I’ve completed a vocational training programme
at... Я пройшов курс професійної підготовки в...
I have no notion of resigning. Я не збираюся
звільнятися.
Instead of working, she frittered away her time.
Замість працювати, вона дурня клеїла.
In the office he keeps his nose clean. У офісі він
поводиться коректно.
I’ve had a very tiring day today. Сьогодні в мене
був виснажливий день.
I’ve read about the opening in your company
from your newspaper ad. Я дізнався про вакансії
у Вашій компанії з об’яви в газеті.
I was born in the lap of luxury. Я родився в
розкоші.
I was dismissed owing to reduction of staff. Я
був звільнений за скороченням штату.
I was promoted to the position of... Я був
переведений на вищу посаду...
In my previous position I was in charge of... На
попередній посаді я відповідав за...
Let me try my hand at it. Дайте мені спробувати
себе в цій справі.
My father sweatted blood. Мій батько
напружено працював.
My strong points have always been loyalty and
reliability. Моїми сильними сторонами завжди
були лояльність і надійність.
On his new job, he was a Johnny-come lately. На
новій роботі він був новачком.
Since her promotion Ann has become a swelled
head. Після підвищення Анна стала задавакою.
Thank you for your time. Дякую за приділений
мені час.

The job he was offered was no sweat.
Запропонована йому робота була нескладною.
The job is right down her alley. Ця робота саме
для неї.
There’s heaps of work awaiting me. На мене
чекає багато роботи.
They are well-to-do people. Вони заможні люди.
They live fast. Вони живуть по-панськи (на
широку ногу).
They live in plenty (well off). Вони живуть в
достатку.
This job is a picnic. Ця робота не бий лежачого
(за забавку).
Tomorrow is pay-day. Завтра зарплатня.
Use your bean, you can easily cope with this
work. Поворуши мізками, ти легко можеш
впоратися з цією роботою.
You have muffed a chance to make some money.
Ви проґавили шанс заробити гроші.
You shouldn’t lose heart, work will look up. Не
опускай руки, робота піде.
We have a six-hour shift at our work. У нас
шестигодинна робоча зміна.
What exactly are my duties? В чому полягають
мої обов’язки?
What is the salary? Яка зарплатня?
What benefits do people working here have? Які
пільги мають люди, що тут працюють?
What deductions will be made from my salary?
Які будуть відрахування з моєї зарплатні ?
What is your profession (occupation)? Ваша
професія ? (Ваш фах?)
What is your place of employment? Місце Вашої
праці?
Whenever I meet him, he talks shop. Коли б я
його не зустрів, він говорить тільки про свою
роботу.
When he tried to take over the company, the
director clipped his wings. Коли він спробував
заволодіти компанією, директор поставив його
на місце.
Who is the top banana at your department? Хто
головний у Вашому відділі?
Will there be any opportunities for
advancement? В мене будуть можливості
просування по службі?

THE SYSTEM OF EDUCATION
EDUCATION POLICY
abolish v скасувати
appoint v призначати

appointment adj призначення
attend v відвідувати, бути присутнім (на уроках)
bring up v виховувати
charge fees справляти, стягувати плату за
навчання
compulsory adj обов’язковий; ~ education
обов’язкова освіта
decentralized adj децентралізований
Department of Education and Science
Міністерство освіти й науки
educate v давати освіту, виховувати
education n освіта
educational adj освітній, навчальний, виховний;
~ opportunities можливості виховання
endowment n внесок, пожертвування
essential adj 1. обов’язковий, необхідний; 2.
істотний
essential n 1. суть, сутність; 2. pl. основи, the
essentials of education основи виховання
essentially adv по суті
grant(s) n субсидія, стипендія
Nursery school (voluntary for children up to 5)
дитячі ясла (дитяча школа)
Primary school (at least six years primary
education) початкова школа
Secondary school (at least five years secondary
education) середня школа
statutory adj узаконений
stream v поділяти на групи за здібностями
streaming n поділ на групи за здібностями
tripartite system тристороння система
undertake responsibility взяти на себе
відповідальність
universal adj загальний
upbringing n виховання
voluntary
adj
добровільний;
~
bodies
добровільні органи (організації)
ADMISSION
ability n здібність; inborn ~ природжені
здібності; measure ~ визначати здібності
access n доступ
accessible adj доступний
admit v приймати
admission n прийняття
allocate v назначати, розподіляти
aptitude n схильність, здібність
coach for v навчати, готувати до
enroll v записувати, приймати
enrollment n прийняття
go to school at the age of … піти до школи у віці
…

underfives n діти, яким не виповнилося 5 років
upbringing n виховання
well-bred adj добре вихований
EDUCATION AND TYPES OF SCHOOLS
education n освіта, виховання; aesthetic ~
естетичне навчання (виховання); all-round ~
всебічне виховання; ~ by correspondence заочне
навчання!; free ~ безкоштовне навчання; further
~ подальша освіта; higher ~ вища освіта; parttime ~ навчання без відриву від виробництва;
pre-school ~ дошкільне навчання; primary ~
початкова освіта; secular ~ світська освіта;
special ~ спеціальна освіта; vocational ~
професійно-технічна освіта
equipment n оснащення, устаткування
exclusive adj винятковий, виключний
kindergarten n дитячий садок
school n школа, навчання; boarding ~ школаінтернат; co-educational ~ школа, де навчаються
хлопці
і
дівчата;
comprehensive
~загальноосвітня школа; county ~ школа у
графстві; fee-paying ~ школа, де стягується плата
за навчання; grammar ~ граматична школа;
independent ~ незалежна, приватна школа; infant
~ початкова школа для дітей віком 5-7/8 років;
junior ~ школа для дітей віком 8-11/13 років;
mixed ~ змішана школа, де навчаються хлопці і
дівчата, modern ~ сучасна школа; nursery ~
дитячі ясла; elementary ~ початкова школа;
private ~ приватна школа; public ~ незалежна,
приватна школа (у Великобританії); secondary ~
середня школа; single-sex ~ школа, де
навчаються лише хлопці або дівчата; specialized
technical ~ технікум; state maintained ~ державна
школа; technical ~ технічна школа
schooling n навчання у школі; освіта, одержана у
школі
scholar n вчений
scholarship n стипендія, гуманітарна освіта
MANAGEMENT
administer the school керувати школою
administration n адміністрація
board of trustees опікунська рада
experience n досвід; teaching ~ досвід
викладацької роботи
faculty (US) n педагогічний колектив
governing body правління, адміністративна рада
(школи)
Headmaster n директор школи

Local Education Authorities (LEAs) місцеві
органи освіти
principal n (амер.) директор школи
staff n педагогічний колектив; ~ head завуч; ~
meeting педрада; be on the ~ бути в штаті
vacant adj вільний, незайнятий
vacancy n вакансія
CURRICULUM
academic adj навчальний, учбовий; ~ work
навчальна робота; ~ year навчальний рік
acquire v набувати, придбати, засвоювати; ~
knowledge набувати знань
acquisition n придбання, набуття, засвоєння
activity (activities) n діяльність, заняття; school ~
робота у школі; classroom ~ робота у класі; outof-school ~ позашкільна діяльність
bias n ухил; technical ~ з технічним ухилом
cater v допомагати, обслуговувати, утримувати
course n курс, напрямок; academic/nonacademic ~
академічний/неакадемічний курс навчання;
foundation ~ головний, базовий курс
curriculum n навчальна програма; core ~
основна програма
elective (Am) adj факультативний
extra-curricular adj позакласний
handicapped adj з фізичними або розумовими
вадами
humanities n гуманітарні науки
low-attaining adj що погано встигає
major in (Am) v спеціалізуватися (про студента)
obligatory adj обов’язковий
provision n забезпечення
provide v забезпечувати
psychology n психологія
schedule (Am) n розклад
simplified adj спрощений
slant n ухил
subsidiary
(subject)
необов’язковий,
факультативний (предмет)
three R’s читання, письмо, арифметика
time-table n розклад
underestimate v недооцінювати
up-to-date adj сучасний
well-ajusted children контактні діти
workshop n семінар, гурток, студія
TEACHER. TEACHING. CLASS ACTIVITIES
adolescent n adj підліток, підлітковий
adviser n радник, консультант; syn. supervisor
методист, керівник

argument n аргумент, довід; ~s in favour (against)
аргументи за (проти); put forward ~s висувати
аргументи; you don’t see my line of ~ ви не
розумієте, що я хочу сказати
arouse smb’s interest (in) викликати у когось
інтерес (до); syn. generate ~, enlist ~
average class середній, звичайний клас
be easy to follow бути легким (доступним) для
прослуховування (слідкування) за ходом (напр.,
лекції); Не was perfectly easy to follow
brain n (розм.) розумник, «голова», мисляча
особистість
bring all the threads together (розм.) пов’язати
все логічно
bring animation in (to) a lecture внести
пожвавлення в лекцію
bring up v виховувати; syn. raise виводити
(рослини), розводити (худобу), виховувати
(дітей)
call v звати, називати, закликати; ~ on/upon
закликати; ~ the register зробити перекличку; ~
smb’s attention звертати чиюсь увагу на; ~ to
account вимагати пояснень; ~ to mind нагадати,
пригадати; ~ to order закликати до порядку
calling n покликання
captious adj каверзний, причепливий
chorus n хор; in ~ хором
classes are in progress йдуть заняття
coach n репетитор, що готує до екзаменів; syn.
crammer (унів. жарг.)
compulsory school age обов’язковий шкільний
вік; syn. the minimum school-leaving age
condescending adj поблажливий
considerate to smb. adj уважний, тактовний,
турботливий до когось
contribute
original
ideas
пропонувати
оригінальні ідеї
control the classroom тримати клас під
контролем
creativity n творчість; to stifle ~ подавляти
творчість; syn. to discourage individuality
dedication n відданість
desire for self-fulfilment бажання реалізувати
себе як особистість
dig harder (розм.) налягати (на навчання)
diligent adj старанний, ретельний
diversity
n різноманітність, розбіжність;
recognize ~ визнавати існування розбіжностей
edifying adj повчальний (часто ірон); syn.
enlightening повчальний, освітянський; The
lecture was sort of ~
encourage v підбадьорювати, заохочувати

encouragement n підбадьорення, заохочення
engage (arrest) smb’s attention привертати
чиюсь увагу; nothing ~s his attention for long
ніщо не зацікавлює його надовго
fall flat (abouth methods of teaching)
неспрацьовувати, провалюватися
fix one’s eyes on зупинити погляд на чомусь
formal adj офіційний, формальний
formality n офіційність; ant. informality
неофіційність
formless adj безладний; The lecture was too ~
formulate v формулювати
foster v виховувати, пестити, сприяти; ~ a child,
hope, talents
general idea of the important points in a topic
загальне уявлення про найважливіші положення
теми
general overview of the subject загальне
уявлення про предмет
get a five (a four etc.) одержати п’ятірку
(четвірку, інш.)
get behind in a class відставати з якогось
предмету
get the audience involved (right at the beginning)
зацікавити слухачів (з самого початку)
get through to smb. знайти підхід до когось
give an extension of time дати додатковий час
give out (pencils) v видавати (олівці)
herald v сповіщати
homogeneity n однорідність
indulgent adj поблажливий; Father is ~ but not
much involved
inept adj нездатний, невмілий, недоречний,
дурний, безглуздий; ~ parent, ~ tutor, ~ children, ~
judgement
instructor n учитель, викладач
inveigle (into) v залучати до…
inventive adj винахідливий
job of one’s calling робота за покликанням
keep an eye on somebody стежити, пильнувати
keep up with current ideas бути на рівні
сучасних досягнень
labour instructions виробниче навчання
look n погляд; have a ~ at подивитись на
look v дивитися; ~ about оглядатися, озиратися;
~ ahead дивитися вперед, думати про майбутнє;
~ through переглядати; ~ after доглядати за,
піклуватись про; ~ for шукати; ~ forward з
нетерпінням чекати; ~ here послухай(те)! syn.
gaze, glare, stare (at, on) пильно дивитися (на)
maintain interest підтримувати зацікавленість
make the grade досягти успіху

mark for an answer оцінка за відповідь
mark in a subject оцінка з предмета
master a vocation оволодіти професією
mastery n майстерність
meet
one’s
classmates
знайомитися
з
однокласниками
motion v показувати жестом; ~ to smb.
показувати на когось
motivate the learners спонукати до навчання;
мотивувати процес навчання
mould v (characters, young minds) формувати
(характери і т.ін.)
overload v перевантажувати; ~ a lecture with
detail, with terminology; syn. be submerged in
details
partial adj упереджений; ant. impartial
безсторонній, неупереджений; be ~ to smth., smb.
play right into smb’s hands зіграти комусь на
руку
problem-solving strategy проблемне навчання
professor n професор, викладач (унів.); syn. don
викладач (унів. жарг.)
provide guide-lines забезпечувати керівництво
rear v розводити, виховувати
recess games ігри на перерві
relate v smth. to smth. пов’язувати,
співвідносити щось з чимось; It’s difficult to ~
what he says to what he does важко пов’язати
його слова з його ж діями; Не ~ed the theory to
practice so well relieve the boredom розвіяти
скуку
rest of решта, залишок
revise v виправляти
revision n 1. перегляд; 2. ревізія
schoolmaster n шкільний учитель
seek knowledge домагатися, жадати знань
set smb. a task дати завдання
share v ділити(ся), розподіляти
shout somebody down перекричати, примусити
когось замовкнути гучним криком
sit in on smb’s class відвідувати чиєсь заняття
stale lectures нудні лекції
start off on the right foot починати (напр.
лекцію) як треба
strict teacher суворий учитель; ant. lenient
teacher м’який, терплячий учитель
substitute v заміщати
take pains to do smth. докладати багато зусиль
tend to do smth. бути схильним робити щось
term n семестр, чверть
thirst for knowledge прагнення до знань; create ~
treat v ставитись (до)

treatment n ставлення
turn one’s eyes (gaze) спрямувати погляд
tutor n репетитор, наставник
uniform n форма
EXAMINATIONS
certificate n свідоцтво; school ~ свідоцтво про
закінчення школи; school-leaving ~ атестат
зрілості
degree n науковий ступінь; take а ~ одержати
науковий ступінь
demand v вимагати
demand n вимога
demanding adj вимогливий
examination (exam) n екзамен; sit for an ~
здавати екзамен; resit (retake) ~ перездавати
екзамен; GCE ~ (General Certificate of Education)
екзамен на одержання загального сертифікату
про освіту; CSE ~ (Certificate of Secondary
Education) екзамен на отримання сертифікату
про середню освіту; 11 + ~ екзамен 11 +;
entrance ~ вступні іспити; pass ~ with distinction
(honours) здати екзамен з відзнакою
examining board екзаменаційна комісія
fall behind відставати
grades n оцінки
“pass” grade перехідна оцінка
intelligence tests тести для визначення
інтелектуального рівня
keep up with the group встигати з групою
procedure n методика, прийом проведення
require v вимагати
if required якщо буде потреба
requirement n вимога
meet requirements відповідати вимогам
transfer v переводити
OFFENCE. MISBEHAVIOUR.
PUNISHMENTS AT SCHOOL
abuse v ображати, зневажати
affect schoolwork заважати роботі в класі
badly-behaved adj неслухняний; syn. naughty;
unruly непокірний; disorderly який порушує
порядок; disruptive який порушує дисципліну
chase smb. for smth. переслідувати когось за
щось
conduct n поведінка
corporal punishment тілесна кара; syn. spanking,
caning (розм.)
culprit n винуватець
cut a class прогуляти урок
detention n затримання після уроків

deter v затримувати після уроків
dismiss v відпускати, звільняти
dismissal n звільнення
disrespect n неповага, непошана
disrupt classes зривати уроки
do well (badly) at school вчитися добре (погано)
в школі
drop out n відрахований; той, хто вибув (розм.)
exclude v позбавляти
exclusion from privileges позбавлення привілеїв
expel v виганяти; ~ smb. from an institute/ school
відраховувати когось з інституту, школи
fag n молодший учень, що прислуговує
старшокласникові (в англ. школах, розм.)
fagging n «дідовщина»; ~ still remains in some
public schools
frustration n розчарування, крах
get out of hand відбитися від рук
humiliate smb. принижувати когось
ignorance n 1. неуцтво; 2. незнання
manipulate one’s parents маніпулювати своїми
батьками
misconduct n порушення правопорядку; syn.
unruliness, ill-discipline ~ непокірність
obedience n слухняність; ant. disobedience
неслухняність
obedient adj слухняний
offence n порушення, злочин
offender n порушник дисципліни
penalty n покарання
punishment n покарання; corporal ~ тілесне
покарання
persist in the habit бути впертим; наполегливо
продовжувати щось робити
reprisal n репресалія, дія у відповідь
suspension from school тимчасове відрахування
зі школи
valid adj вагомий; ~ excuse вагоме вибачення; ~
reason вагома причина
violence n жорстокість
youth gangs банди юнаків
CLASSROOM EXPRESSIONS
Answer from your seat. Відповідайте з місця.
Can’t you understand that you slow down the
whole class? Хіба ви не розумієте, що
затримуєте весь клас?
Don’t answer at random. Не поспішайте
відповідати
Follow his example. Наслідуйте його приклад.
Follow the instructions given in exercise 12.
Виконуйте вказівки до вправи 12.

Get ready everything necessary for the work.
Приготуйте все необхідне для роботи.
Go back to your seat. Повертайтеся на своє
місце.
Have another go! Спробуйте ще раз!
I don’t like your careless attitude towards your
duties. Мені не подобається ваше ставлення до
своїх обов’язків.
I’ll ask questions round the class. Я проведу
опитування класу.
I’ll start by testing your knowledge of … Я
почну з перевірки ваших знань з …
Leave your neighbor alone. Не заважай своєму
сусідові.
Let us practice the dialogues softly in pairs. Тихо
потренуємо діалоги в парах.
Let us call the roll! Давайте зробимо
перекличку!
Listen to my way of saying. Послухайте, як я це
вимовляю.
Now, once more, a bit faster. А зараз ще раз,
трошки швидше.
There are many gaps in your knowledge. У твоїх
знаннях багато прогалин.
Think first. Спершу подумай.
Too many late-comers. Why is that? Надто
багато тих, хто запізнився. Яка причина?
(Чому?)
Try to put it in plainer English. Спробуй вжити
простіші англійські слова.
Try to reproduce the text from memory.
Спробуй переказати текст по пам’яті.
We start our lesson by practicing reading drills.
Почнемо наше заняття з вправ для читання.
What else were you given for your homework?
Що ще вам було задано додому?
Who is on duty today? Хто сьогодні черговий?
Whose duty is it to keep the board clean? Чия
сьогодні черга слідкувати за чистотою дошки?
Write down all the unfamiliar words in your
vocabulary notes. Запишіть усі незнайомі слова
у словники.
You are late, what is your excuse? Чому ви
запізнилися?
You failed to answer this question. Ти не
відповів на це питання.
You know next to nothing. Ти майже нічого не
знаєш.
You must take your duties seriously. Ти повинен
серйозно ставитись до своїх обов’язків.
You undermine the discipline of the class. Ти
порушуєш дисципліну в класі.

You work on and off. Ти то працюєш, то ні. (Ти
працюєш нерегулярно.)
Your spelling is shocking. Твоя орфографія
жахлива.

standards of admission рівень вимог до вступу
UCCA – University Central Council on
Admission Центральна Рада по прийому до
університетів

ADMISSION ТО UNIVERSITIES
accept (to the University) прийняти (до університету)
acceptable ratings in tests прохідні бали з тестів
admission n прийом; ~ requirements/standards
вимоги до абітурієнтів; apply/enroll for ~
вступати до якогось навчального закладу; seek ~
to подати документи для вступу до; determine ~
standards визначати вимоги (до вступників); set
one’s own ~ standards встановлювати власні
вимоги до абітурієнтів
application n заява; submit an ~ подати заяву
apply for entry подавати заяву про вступ (до
навчального закладу)
assemble credentials of the applicants приймати
документи абітурієнтів
background n походження, освіта; political/social
~ політичні переконання/ соціальне походження
be enrolled in бути зарахованим (до)
be nervous v нервувати
be refused admission отримати відмову у
прийомі
education n освіта; ~ record документ про освіту;
comprehensive, egalitarian ~ всебічна освіта для
всіх
educational opportunities можливості щодо
одержання освіти
enjoy
priority
користуватися
пільгами
першочергового прийому
enroll v заносити в списки
entrance exams n вступні іспити
Entrance Examination Board екзаменаційна
комісія
entrance requirements вимоги до абітурієнтів;
meet ~ відповідати вимогам до вступу
have equal acces to мати рівний доступ до
inaugural ceremony n церемонія посвяти в
студенти
meet the entrance requirements відповідати
вимогам вступу (до вищого навчального закладу)
nationally-administered tests єдині тести, що
пропонують студентам всієї країни
Office of Admission приймальна комісія
present an acceptable school record подати
задовільні результати шкільних іспитів
sit (for) the competitive exams здавати конкурсні
екзамени

FURTHER AND HIGHER EDUCATION
accredit v акредитувати; syn. certify
academic adj університетський, теоретичний; ~
education університетська освіта; ant. vocational
education професійна, освіта
academic activities види навчальної діяльності;
academic activities are lectures, tutorials,
examinations
academic degree науковий ступінь; to award ~
присуджувати науковий ступінь
academic staff професорсько-викладацький
склад; syn. faculty, teaching staff
academic subjects теоретичні дисципліни
aim at excellence/train academic elite мати на
меті підготовку інтелектуальної еліти
applied sciences прикладні науки
assignment n завдання
assistant n помічник, ~ (associate) professor
професор-асистент (ад’юнкт-професор); teaching
~ асистент викладача
Assistant Dean n заступник декана
at the undergraduate level (graduate level) без
присудження (з присудженням ступеня)
attend classes (lectures, seminars) відвідувати
заняття (лекції, семінари)
attendance is compulsory відвідування занять
обов’язкове
attendance is poor/good відвідування (занять)
погане/добре
basic objectives of a college основні цілі коледжу
be away from бути відсутнім (на занятті)
be fresh from school бути тільки-но зі школи
be in one’s first (second, third… final) year бути
на першому (другому, третьому … останньому)
році навчання
be sustained by public money бути на
державному забезпеченні
break n перерва; syn. recess
campus n 1. територія університету, коледжу; 2.
університет
career development and job placement office
служба,
що
займається
питаннями
працевлаштування студентів
catch up with наздоганяти (у навчанні)
change to another university перейти до іншого
університету

class-based adj заснований на класових
відмінностях; syn. class-marked; що несе в собі
класові ознаки; Education in Britain is class-based
and class-marked
coeducation n спільне навчання осіб
coeducational adj із спільним навчанням осіб
різної статі
college n коледж; junior ~ коледж з дворічним
неповним курсом; residential ~ коледж, де
мешкають студенти
college of education (teacher training) n
навчальний заклад, що готує вчителів
conduct v вести; ~ a lesson вести заняття
confer diplomas видавати дипломи
course n курс; demanding ~ складний курс; passfail ~ курс, з якого студент складає залік; audit а
~ відвідувати курс; drop а ~ кинути курс; make
up for failed ~s відпрацювати, наверстати
пропущені заняття; repeat а ~ повторний курс;
select ~s/classes обрати курси/заняття; sign up for
а ~ записатися на курс; take а ~ відвідувати курс
credit n залік; earn а ~ одержати залік
current level of academic attainment поточний
рівень академічної успішності
curriculum
навчальний
план,
програма
(університету)
Dean n декан
Dean’s office n деканат
ступінь;
earned/honorary
~
degree
n
науковий/почесний ступінь; research/professional
~ ступінь, що отримують за проведення
досліджень, за знання своєї справи; award
(confer, grant) а ~ присвоїти ступінь, Bachelor’s ~
ступінь бакалавра; Master’s ~ ступінь магістра,
Doctor’s ~ ступінь доктора
depend on private funds існувати за рахунок
приватних фондів
deserve a break заслуговувати на перерву,
відпочинок
diligent adj старанний, ретельний, невтомний
dining services служба харчування
discretionary grant стипендія дискреційна, за
рішенням місцевих органів освіти
dissertation (thesis) n дисертація
enrichment
courses
курси
підвищення
кваліфікації; syn. refresher courses
external student студент заочного відділення
extramural courses заочні курси
facilities for receptions умови для прийому
гостей
facilities for social gatherings умови для
громадських заходів

fees n плата; academic ~ плата за навчання;
housing (tuition) ~ плата за помешкання
(навчання)
financial aid (assistance) фінансова допомога;
apply for ~ звернутися з проханням про
фінансову допомогу; be eligible for ~ мати право
на фінансову допомогу
first-degree courses курс, після закінчення якого
присуджується науковий ступінь бакалавра
full-time students студенти денної форми
навчання
further education освіта не університетського
рівня для молоді віком від 16 до 18 років;
Institutions of ~ are Sixth-form colleges, Tertiary
colleges etc.
get down to work братися за роботу
give lectures читати лекції
give the lesson a miss пропустити заняття
graduate in (chemistry) v закінчити університет
з науковим ступенем з (хімії)
have one’s hands full мати багато роботи
hold (do) seminars (workshops) вести семінари
honours degree диплом з відзнакою
humanities n гуманітарні науки
in-service department факультет підвищення
кваліфікації
instruct v вчити, навчати
instruction n навчання, інструктаж; give ~ in
something давати поради; ~ in the fundamentals of
sciences викладання основ наук
instructive adj повчальний
instructor n викладач, інструктор
junior student n студент молодшого курсу
lecturer n лектор, викладач
live on (off) campus жити в (за) межами
університету
load n навантаження (в годинах); academic ~
кількість годин, відведених на певний предмет;
teaching ~ навантаження викладача; syn. a heavy
teaching
schedule
велике
погодинне
навантаження
major in спеціалізуватися з якоїсь дисципліни
make a (highly) qualified teacher ставати
(високо) кваліфікованим вчителем
mandatory grant обов’язкова стипендія у вузах
non-credit class проходження курсу навчання
без заліку
non-resident student іногородній студент
notice board n дошка оголошень
offer a comprehensive program забезпечити
широку, всебічну програму

offer courses not of college grade пропонувати
курси без видачі диплому
offer facilities for research забезпечити умови
для науково-дослідної роботи
part-time students студенти заочної/вечірньої
форми навчання
physical sciences точні науки
play truant не з’являтися (на заняття),
прогулювати (заняття)
private study самостійна робота; a day for ~
professional training професійна підготовка
provide a broad background (in) забезпечувати
глибоку підготовку (з)
provide instruction забезпечувати викладання
pure sciences теоретичні науки
qualify for (a teacher) v здобувати професію
(вчителя)
research periodical збірка наукових статей; syn.
academic periodical
resident student студент, який живе в цьому
місті (при навчальному закладі)
residential institutions навчальні заклади, на
території яких студенти зобов’язані проживати
retrain v перекваліфіковуватися
sandwich courses форма навчання, в якій
навчання чергується з роботою
senior student студент старшого курсу
sign up for a course записатися на курс
skiver n прогульник
social sciences суспільні дисципліни; syn. social
studies
standards of teaching рівень викладання; lower ~
знижувати
рівень
викладання;
raise
~
підвищувати рівень викладання
student’s essay курсова робота
student identity card студентський квиток
study with ease навчатися легко
swot v старанно вчитися, зубрити
syllabus n робочий план (курсу, дисципліни)
take
to
University
life
звикати
до
університетського життя
teacher-training courses курси підготовки
вчителів
turn out graduates випускати спеціалістів
undergraduate n студент
walk of life соціальний стан
EXAMINATIONS
abandon hope залишити усілякі надії
aptitude n здібності
assess v оцінювати; ~ a person’s abilities
оцінювати здібності; ~ the proficiency оцінювати

рівень спеціальної підготовки; be assessed on
one’s work оцінювати чиюсь роботу
be at a loss розгубитися, не знати, що робити,
бути в скрутному становищі
be on the verge of flunking out бути на межі
виключення, відрахування
cheat in the exam списувати на екзамені
(користуватися «шпаргалкою)
competition
конкуренція,
змагання;
a
vicious/fierce ~ жорстока конкуренція; an eternal
~ нескінченне суперництво
competitive adj конкуруючий, конкурсний; ~
examination конкурсний іспит ~ society
суспільство, засноване на конкуренції
cram up for an exam зубрити перед іспитом
deadline n останній термін складання чи здачі
do poorly (well) at провалитися (добре скласти)
(іспит)
drop out v syn. flunk out, withdraw бути
«відсіяним»
eleven plus examination syn. IQ test (Intelligence
Quotient Test) тест для перевірки коефіцієнту
розумової обдарованості
end-of-term examinations семестрові екзамени
end-of-уеаг examinations річні екзамени
exacting adj надто вимогливий, суворий
exact opposite зовсім протилежне
exam n іспит; take (give) an ~ складати
(приймати) іспит; take an ~ in a subject здавати
екзамен з предмету; retake an ~ перескладати
іспит; hold an ~ проводити екзамен; pass an ~
здати екзамен
examiner n екзаменатор
examining
board
(examination
board)
екзаменаційна комісія
excited adj збуджений
expel (from the University) відраховувати з
університету, виключати, виганяти
external examinations випускні екзамени в
школах, коледжах; syn. public examinations
fail (History, Chemistry…) не скласти (історію,
хімію …); ~ in History не скласти екзамен з
історії; ~ at the exams провалитися на екзаменах,
не скласти екзамени
fidgety adj занепокоєний
final examinations випускні екзамени в
університетах з присудженням ступенів; syn.
degree examinations
flunk (e.g. one’s English) провалитися, не
скласти (напр., англ. мову)

GCE–A Level (General Certificate of Education
Advanced Level) атестат про отримання
середньої освіти підвищеного рівня
get a failing grade одержати незадовільну оцінку
get a passing grade одержати прохідний бал,
задовільну оцінку
give a mark ставити оцінку
graduate with honours закінчувати навчальний
заклад з відзнакою
have a good command of the language добре
володіти мовою
have a reputation for flunking a lot of students
мати репутацію (славу) суворого, прискіпливого
екзаменатора
have an unusual memory мати незвичайну
пам’ять
induce cramming стимулювати зубріння
judge smb. by examination results судити про
когось за результатами іспитів
lag behind відставати (у навчанні)
lazy-bones n ледар
means of testing засіб контролю; efficient ~
ефективний, доцільний засіб контролю; reliable
~ надійний засіб контролю
mid-term exams n іспити в середині навчального
року
pass list екзаменаційний лист
pass with Merit (Distinction) здати з відзнакою
pluck up one’s courage зібратися з духом,
набратися хоробрості, зважитися
pull oneself together зібратися, взяти себе в руки
read up for готуватися (до екзаменів)
record-book n залікова книжка
re-sit (for) the exams перескладати екзамени
revise for the exams повторювати матеріал до
екзаменів
set a stiff examination (e.g. English) влаштувати
комусь важкий екзамен (наприклад, з англійської
мови)
straight A student відмінник
take advantage of a teacher’s weak point
(infml.)скористатися «слабинкою»
test (paper) in English тест, контрольна робота з
англійської мови
unsuccessful student невстигаючий студент; syn.
utter failure невдаха (студ. жарг.)
work under pressure працювати під тиском, з
примусу

MAN AND NATURE
SEASONS AND WEATHER

abundance достаток, ряснота, багатство
abundant adj рясний
air n повітря; fresh ~ свіже; crisp ~ свіже,
цілюще; fragrant ~ ароматне; close ~ задушливе,
важке; stifling ~ задушливе
autumn n осінь
awaken v прокидатися
be smothered in smth. утопати, noтопати у
чомусь
blazing adj яскраво палаючий
blossom n цвіт, цвітіння
boat v кататися на човні
changeable (weather) adj мінлива
come to an end закінчуватися
cover v покривати
crack of dawn світанок
day n день; fine ~ ясний, гарний, сухий (про
погоду) день; clear ~ ясний, прозорий,
сприятливий, гарний (про погоду); bright ~
ясний, прозорий, яскравий; lovely ~ гарний,
чудовий, прекрасний; marvelous ~ чудовий,
дивовижний; wonderful ~ дивний, диво-вижний,
чудовий; gorgeous ~ пишний, розкішний;
яскраво забарвлений; nasty ~ поганий,
паскудний, мерзенний; rotten ~ гнилий,
неприємний, огидний; gloomy ~ похмурий; rainy
~ дощовий; foggy ~ туманний; misty ~ туманний,
неясний; windy ~ вітряний; chilly ~ холодний
discomfort v відчувати незручність
dismal adj гнітючий, похмурий
drizzle n дрібний дощ, мряка
drizzle v мрячити
drop (in the temperature) n зниження
(температури)
dull adj похмурий
dying leaves листя, що опадає
enjoy the beauty of spring насолоджуватися
красою весни
fairy-land n чарівна, казкова країна
fairy-like adj казковий
fall v падати
fog n туман; dense ~ adj густий, щільний
forecast n прогноз; weather ~ прогноз погоди
foul (day) adj вогкий, поганий, похмурий,
мерзенний (день)
frosty adj морозний, холодний
fruit-tree n фруктове дерево
glitter v блищати, мерехтіти
grove n гай
healthy adj здоровий
heavy adj великий (дощ, сніг)
hoar-frost n іній, паморозь

impenetrable darkness непроглядна темрява
Indian summer «бабине літо»
irresistible adj непереможний, непереборний
landscape n пейзаж, краєвид
mist n туман
not a leaf is stirring лист не поворухнеться
nook n куток
occasional adj що трапляється час від часу
overcast v вкривати хмарами
pelt v стукати (про дощ і град)
pleasant adj приємний
pour (about rain) v литися
prefer v надавати перевагу
put up with терпіти, зносити, переносити
rain n дощ дощ
rain with strong winds дощ з сильним вітром
revive v відроджуватися
ripe adj спілий, зрілий
rise v підніматися
rough adj різкий
scenery n пейзаж, краєвид
scent n пахощі, запах
scorch v о(б)палювати(ся)
season n пора року, сезон
settled (weather) adj погода, що встановилася
short adj короткий
skate v кататися на ковзанах
ski v кататися на лижах
sky n небо; starlit ~ зоряне; cloudy ~ хмарне;
cloudless ~ безхмарне
sun n сонце
sledge v кататися на санчатах
sleet n сльота, сніг
slope n схил
slope v полого підійматися
snowy adj сніжний
soft adj м’який
spring n весна
steady (rain, wind) adj постійний дощ, вітер
steadily adv постійно
steep adj крутий
stifle удушити, задихатися; stifling heat
задушлива жара
stir v ворушитися
suffocate v душити, задихатися
summer n літо
sunray n сонячний промінь
sunshine n гарна, сонячна погода
sweet adj приємний, улюблений
variable (weather) adj мінлива (погода)
We are in for a spell of lovely weather На нас
чекає чудова погода

weather forecast прогноз погоди
weather is improving погода поліпшується
weather will change погода зміниться
weather will keep fine погода буде чудова
wind n; strong ~ сильний; violent ~ сильний,
шалений; piercing ~ проймаючий; fitful ~
поривчастий; sharp ~ різкий; biting ~ гострий,
різкий
wind [waind] (a river, path) v звивати
winding adj звивистий
winter n зима
wintry adj зимовий, холодний
wretched adj поганий, кепський
WEATHER EXPRESSIONS
How bitterly cold it is! Як зимно!
I am chilled to the marrow (bone). Я змерз до
кісток.
I am numb. Я закляк.
I haven’t got a dry stitch on. На мені немає сухої
нитки.
It is coming on to pour. Зараз поллє (дощ).
It is drizzling. Мжичить (дощ).
It looks like rain. Схоже на те, що буде дощ.
It lightens. Б’ють блискавки.
It might rain. Можливо, буде дощ.
It is freezing. Підморожує, приморожує.
It is raining cats and dogs. Ллє, як з відра.
It is raining heavily (hard). Йде сильний дощ.
It is sleeting. Йде сніг з дощем.
It sounds like thunder. Гримить.
I’ve got wet to the bone (I’ve got soaked to the
skin). Я вимок наскрізь.
Frost is expected at night. Вночі очікується
мороз.
Large snowflakes are slowly falling to the
ground. Великі сніжинки повільно падають на
землю.
My clothes are dripping wet (soaking wet). Мій
одяг вимок до нитки.
My teeth are chattering with cold. Зуби
стукають від холоду.
Nature awakens from its long winter sleep.
Природа пробуджується після довгого зимового
сну.
Nature looks full of promise. Природа повна
обіцянок.
Rivers and lakes are frozen. Ріки та озера
замерзли.
Thaw sets in. Починається відлига.
The clouds promise (omen) rain. Хмари
обіцяють, що буде дощ.

The cold sharp wind has almost swept me off my
feet. Сильний холодний вітер мало не збив мене
з ніг.
The icicles glitter in the sun. Крижані бурульки
блищать на сонці.
The meadows grow green again. Луки знову
зелені.
There’s a nip in the air. Мороз щипле.
The sky is overcast. Небо затягнуте хмарами.
The sky veiled itself since the morning. Небо
затягнуте з ранку.
The snow is beginning to melt. Сніг починає
танути.
The snow is falling thick. Сильний снігопад.
The snow is half a meter deep. Сніг на півметра
вглиб.
The sun is trying. Сонце пробиваєть.
The temperature is 5 degrees below (above) zero.
Температура 5 градусів нижче (вище) нуля.
The temperature falls (goes down). Температура
зменшується.
The temperature rises (goes up). Температура
підвищується.
Погода
The
weather
is
improving.
покращується.
Thin new blades of grass come up. З’являються
нові паростки трави.
What a lovely rainbow. Яка чудова веселка.
What a severe (mild) winter we are having this
year. Яка сувора (м’яка) зима в цьому році.
We are having a bitter frost. У нас сильний
мороз.
We are in a spell of fine weather. У нас період
гарної погоди.
NATURAL RESOURCES AND
ATTRACTIONS
animal
habitats
природне
середовище
проживання тварин
animal reserve заповідник
arable land орна земля
coastal areas берегові території
coniferous adj хвойний
cultivated land оброблена земля
deciduous adj листяний
derelict land земля, що утворилася внаслідок
відступу моря/ріки
designated areas позначені території
estuary n гирло (річки); дельта; морський рукав
fauna n фауна
fertile soil родюча земля
flood n повінь, затоплення

flora n флора
forestry n лісництво
fuel n пальне; fossil ~ викопне пальне; liquid ~
рідке паливо; solid ~ тверде паливо; ~
consumption споживання палива
greenery n рослинність
hayland n луг
mineral deposits мінеральні родовища
minerals n мінерали
natural resources природні ресурси
rainfalls n атмосферні опади
recreation areas зони відпочинку
reservoir n басейн, водосховище
swampland n болото
tsunami n цунамі
vegetation n рослинність
wildlife n жива природа
woodland(s) n ліс
VEGETATION
alder n вільха
ash n ясен
aspen n осика
beech n бук
birch n береза
bluebells n 1. пролісок; 2. дзвоник
broad-leaved trees широколисті дерева
buttercups n жовтець
cedar n кедр
chamomile n ромашка
cone-bearing trees хвойні дерева
daisy n маргаритка, стокротка
elm n в’яз, берест
evergreen trees вічнозелені дерева
fir n смерека
forest n ліс
gladiolus n гладіолус
grassland n луги для пасовищ
herbs n трави
hickory n пекан (горіх)
hornbeam n граб
hyacinth n гіацинт
larch n модрина
lilac n бузок, райдерево
linden (lime) n липа
magnolia n магнолія
maple n клен
mimosa n мімоза
oak n дуб
orris (cockerel) n півник
peony n піон
pine n сосна

poplar n тополя
poppy n мак
primrose n первоцвіт, примула
rose n троянда
sagebrush n полин
sequoia n секвойя
species n вид
spring up (about flowers) v з’являтися (про квіти)
spruce n ялина
sycamore n явір
syringa n жасмин
tulip n тюльпан
vegetation n рослинність
violet n фіалка
walnut n горіх волоський
willow n верба
DOMESTIC ANIMALS
Angora cat n ангорська кішка
breed (of dogs) n порода (собак)
chicken n курча
cow n корова
donkey n віслюк
duck n качка
goat n коза
goose n гуска
Great Dane n датський дог
greyhound n вівчарка
hen n курка
rooster n півень
horse n кінь
husky n лайка
Pekinese n пекінес
Persian cat n іранська кішка
pig n свиня
poodle n пудель
rabbit n кролик
sheep n вівця
Siamese cat n сіамська кішка
tabby cat n тигрова кішка
turkey n індик, індичка
WILD ANIMALS
badger n барсук
bay lynx (wildcat, bobcat) n руда рись
bear n ведмідь
beaver n бобер
bison (buffalo) n бізон
borzoi n хорт
camel n верблюд
chipmunk n бурундук
coyote n американський вовк; syn. prairie wolf

deer n олень
elephant n слон
elk n лось
fox n лисиця
giraffe n жирафа
hamster n хом’як
hare n заєць
hedgehog n їжак
hippopotamus n гіпопотам
jaguar n ягуар
jerboa n тушканчик
leopard n леопард
lion n лев
lynx n рись
marmot n бабак
marten n куниця
mink n норка
mouse n (pl. mice) миша
musk-rat n ондатра
opossum (possum) n сумчастий щур
otter n видра
panther n пантера
parrot n папуга
polecat n тхір
puma n пума
racoon (coon) n єнот
roe n козуля
skunk n скунс
snake n змія
squirrel n білка
tiger n тигр
turtle n черепаха
wolf n вовк
BIRDS
crane n журавель
crow n ворона
cuckoo n зозуля
dove (pigeon) n голуб
eagle n орел
falcon n сокіл
griffin n грифон, гриф
grouse n тетерів
hawk n яструб
hummingbird n колібрі
mockingbird n пересмішник
nightingale n соловей
nightjar (whippoorwill) n дрімлюга
oriole n іволга
partridge n куріпка
raven n ворон, крук
rook n грак, гайворон

sparrow n горобець
stork n лелека, чорногуз
swallow n ластівка
swan n лебідь
titmouse n синиця
MAN AND ENVIRONMENT
agrochemicals n агрохімія
biological effect біологічний наслідок
boost v піднімати, активно підтримувати,
прискорювати
by-product n побічний продукт
concentration of toxic substance концентрація
отруйних речовин
disfigure the landscape зіпсувати пейзаж
dump n звалище, смітник
dump waste materials звалювати відходи
ecosystem n екосистема
genetic effect генетичний наслідок
exhaust resources вичерпувати ресурси
extensive farming екстенсивне землеробство
extensive plantations величезні плантації
extinct v вимирати, зникати
extinction n вимирання, зникнення
extinct adj вимерлий; який зникає
garbage n сміття; syn. rubbish, litter
global adj світовий, загальний
industrial discharge промислові викиди
industrialization n індустріалізація
inevitable adj неминучий
installation n установка, монтаж, cnoруда
instal v монтувати, встановлювати
large-built areas багатозабудовані території
nationwide adj загальнонародний; ~ campaign
кампанія у межах всієї країни
nuclear reactors ядерні реактори
nuclear power industry ядерна промисловість
pesticides n пестициди
radiation n радіація
radioactivity n радіоактивність
radioactive wastes радіоактивні відходи
recycling of waste materials рециркуляція
відходів
run out (oil) v вичерпуватися
sprawl v розповсюджуватися
technology n технологія
technological adj технологічний
unrestricted adj необмежений
waste v витрачати марно
waste n сміття, відходи; disperse ~ знищувати
відходи; dispose of ~ позбуватися відходів;

industrial ~ промислові відходи; lay ~ знищити
відходи; store ~ зберігати відходи
wasteful adj марнотратний, неекономний
water-supplies n водні запаси
zone n зона
zoning n зональність, розподіл за зонами;
industrial ~ промислова зона
ENVIRONMENT DESTRUCTION AND
POLLUTION
abuse nature шкодити природі
catastrophe n катастрофа
collapse n руйнування, крах
collapse v руйнуватися, виходити з ладу
consequences of pollution наслідки забруднення
навколишнього середовища
genetic consequences генетичні наслідки
contaminate v забруднювати, заражати
contamination n забруднення, зараження
contaminated adj забруднений, заражений
denudation of soil ерозія землі
depletion of water resources виснаження,
вичерпання водних ресурсів
destruction n руйнування, розорення, знищення
destructive adj руйнуючий, згубний
disaster n лихо, нещастя
disastrous adj згубний; ~ effects катастрофічні
наслідки
disruption n руйнація, підрив
disrupt v руйнувати
disruptive adj руйнівний
disturb the balance порушити рівновагу
dust content in the air наявність пилу в повітрі
energy crisis енергетична криза
fall-out of radioactive dust випад радіоактивного
пилу
foul air забруднене повітря
harmful substances шкідливі речовини
inconceivable adj незбагненний, незрозумілий
merciless adj нещадний, безпощадний
oil spillage витік нафти
pollute v забруднювати
pollution n забруднення
pollutant n забруднювач
smog n смог, туман з димом
smoke-laden наповнений димом
toxic fall-outs of materials токсичні опади
upset biological balance порушувати біологічний
баланс
vanish v зникати; ~ing plants and animals
зникаючі рослини і тварини

NATURE CONSERVATION AND
ENVIRONMENT PROTECTION
alternative sources of energy альтернативні
джерела енергії
under the auspices of при допомозі, під
патронажем...
computer industry комп’ютерна промисловість
conservation n збереження
conserve v зберігати
disaster-prevention
programmes
програми
запобігання нещасним випадкам
ecology n екологія
ecological adj екологічний
electronics n електроніка
be environment-educated бути екологічно
освіченим
environmental study вивчення особливостей
впливу навколишнього середовища
“green” belts «зелені» пояси
greenpeace movement рух «Зелений світ»
harmony n гармонія; be in ~ with… бути в
гармонії з ...
harmonize v гармоніювати
найпріоритетніший
high-priority
trend
напрямок
large-scale measures великомасштабні заходи
mechanical engineering механічна інженерія
microelectronic engineering мікроелектронна
інженерія
minimize danger звести небезпеку до мінімуму
monitor v контролювати
monitoring n контроль
permissible level дозволений рівень
prohibit v забороняти
prohibition n заборона
protect v охороняти
protection n охорона; ~ forest заповідник
protective measures захисні заходи
protective belt захисний пояс (зона)
be preoccupied бути занепокоєним, стурбованим
reclaim v освоювати землі, проводити
меліорацію землі
reclamation n освоєння землі, меліоративні
роботи
safety regulations правила безпеки
solar power сонячна енергія
stringent rules, regulations суворі правила,
обов’язкові розпорядження
tidal power енергія припливів
up-date v модернізувати
up-dated adj сучасний, новітній
waste-free technology безвідходна технологія

wind power повітряна енергія

COURSE IV
SCIENCE AND TECHNOLOGY
WONDERS OF SCIENCE AND
TECHNOLOGY
academician n академік
accuracy n точність
achievement n досягнення
advance n поліпшення, досягнення
advance v рухатись вперед
appliance n прилад, пристрій
application n застосування
applied technology прикладна технологія
assembly n збірка, монтаж
available adj доступний
award v нагороджувати
backbreaking toil непосильна праця
be in full flourish бути в повному розквіті
beneficial adj корисний
breath-taking results гідні подиву результати
Colossus of Rhodes Колос Родоський
convenient adj зручний
consequences n наслідки
create v створювати
database n база даних
decoration n нагорода
depletion n виснаження, спустошення
devoted heart and soul відданий усім серцем та
душею
digital computer device цифрова обчислювальна
машина
discover v відкривати, винайти
discovery n відкриття
disseminate v поширювати (знання)
drainage n дренаж, осушування
dramatically adv різко
ease v полегшувати
efficient adj ефективний
emperor n імператор
entreat v задобрити
existence n існування
expectation n очікування
experiment n експеримент
experimental shop експериментальний цех
experimenter n експериментатор
field n галузь
forerunner n попередник
foresee v передбачати

glorify v прославляти, звеличувати
from time immemorial з незапам’ятних часів
go down in history увійти в історію
greenhouse n теплиця, оранжерея
Hanging Gardens of Babylon Висячі сади
Семіраміди
high title високе звання
implementation n реалізація, втілення
innovation n нововведення, новаторство
invent v винаходити
invention n винахід
investigate v досліджувати
investigator n дослідник
irrigation n зрошення, іригація
Knight of Order of… кавалер ордену…
laboratory (lab) n лабораторія
laureate n лауреат
life expectancy тривалість життя
manufacturing n виробництво
Mausoleum of Halicarnassus Мавзолей у
Галікарнасі
mechanisation n механізація
modern conveniences сучасні зручності
modern equipment сучасне обладнання
microprocessor n мікропроцесор
nuclear weapons ядерна зброя
outcome n результат, наслідок
pave the way прокладати шлях в (до)
Pharos of Alexandria Олександрійський маяк
pilot plant дослідний завод
prediction n прогноз, передбачення
prize n приз
productivity n продуктивність
Pyramids of Egypt Піраміди Єгипту
realm n галузь
record and pass on (one’s) knowledge
записувати та передавати знання
research v досліджувати
researcher n дослідник
robot n робот
Seven Wonders of the World Сім чудес світу
scientific activity наукова діяльність
scientific exploit науковий подвиг
scientist n вчений
space exploration дослідження космічного
простору

spare no efforts не шкодувати зусиль
Statue of Zeus Статуя Зевса
store v заносити в пам’ять
supersonic speed надзвукова швидкість
surpass v перевершувати
survival n виживання
technical facilities технічні засоби
technological bureau технологічне бюро
Temple of Artemis Храм Артеміди
tool n знаряддя
under most unfavourable conditions
найнесприятливіших умовах
unprecedented adj безпрецедентний
vital adj життєво важливий (необхідний)
wonder n диво

у

BRANCHES OF SCIENCE
Acoustics n акустика
Aerodynamics n аеродинаміка
Aeronautical Engineering авіаційна інженерія
Agriculture n сільське господарство
Agronomy n агрономія
Algebra n алгебра
Anatomy n анатомія
Anthropology n антропологія
Apiculture n бджільництво
Applied Mathematics прикладна математика
Archaeology n археологія
Astronomy n астрономія
Astrophysics n астрофізика
Atomic Physics атомна фізика
Bacteriology n бактеріологія
Biochemistry n біохімія
Bioengineering n біоінженерія
Biology n біологія
Biophysics n біофізика
Biotechnology n біотехнологія
Botany n ботаніка
Cardiology n кардіологія
Chemical
Engineering
хімічне
машинобудування
Chemistry n хімія
Civil Engineering цивільне n будівництво
Climatology n кліматологія
Computer Science електронно-обчислювальна
наука
Cosmetology n косметологія
Cosmology n космологія
Cryptography n криптографія
Cytology n цитологія
Dactylography n дактилоскопія
Dermatology n дерматологія

Dentistry n стоматологія
Dynamics n динаміка
Ecology n екологія
Electronics n електроніка
Endocrinology n ендокринологія
Engineering n інжиніринг (інженерна справа)
Entomology n ентомологія
Environmental Science екологічні науки
Epidemiology n епідеміологія
Ethnology n етнологія
Etiology n етіологія
Etymology n етимологія
Evolution n еволюція
Forestry n лісове господарство
Floriculture n квітникарство
Forensic Science судова медицина
Genetics n генетика
Gemology n гемологія
Geography n географія
Geology n геологія
Geometry n геометрія
Geophysics n геофізика
Gerontology n геронтологія
Gynecology n гінекологія
Heliology n наука про Сонце:
Hematology n гематологія
Hepatology n гепатологія
Histology n гістологія
Horticulture n садівництво
Hydroponics n гідропоніка
Hydrotherapy n гідротерапія
Hydrology n гідрологія
Hydrostatics n гідростатика
Ichthyology n іхтіологія
Iconography n іконографія
Immunology n імунологія
Jurisprudence n юриспруденція
Lexicography n лексикографія
Linguistics n лінгвістика
Mammalogy n мамологія
Mammography n мамографія
Marine Biology морська біологія
Mathematics n математика
Mechanics n механіка
Mechanical Engineering машинобудування
Medicine n медицина
Metallurgy n металургія
Meteorology n метеорологія
Microbiology n мікробіологія
Mineralogy n мінералогія
Molecular Biology молекулярна біологія
Morphology n морфологія

Mycology n мікологія
Myology n міологія
Nephrology n нефрологія
Neurology n неврологія
Nuclear Physics ядерна фізика
Numismatics n нумізматика
Obstetrics n акушерство
Oceanography n океанографія
Odontology n стоматологія
Oncology n онкологія
Ophthalmology n офтальмологія
Optics n оптика
Organic Chemistry органічна хімія
Ornithology n орнітологія
Osteology n остеологія
Paleontology n палеонтологія
Pathology n патологія
Particle Physics фізика елементарних частинок
Pedology n грунтознавство
Pharmacology n фармакологія
Philately n філателія
Philology n філологія
Phonetics n фонетика
Physical Chemistry фізична хімія
Physics n фізика
Physiology n фізіологія
Physiography n фізіографія
Protozoology n протозоологія
Psychology n психологія
Radiology n радіологія
Seismology n сейсмологія
Sericulture n шовківництво
Serpentology n серпентологія
Sociology n соціологія
Speech Therapy логопедія:
Statistics n статистика
Taxonomy n таксономія
Therapeutics n терапія
Thermodynamics n термодинаміка
Virology n вірусологія
Zoology n зоологія
PARANORMAL AND SUPERNATURAL
аngel n ангел
astral dimension астральний вимір
astrology n астрологія
beyond the range or capability of… поза межами
можливості…
boundaries n межі
candle n свічка
clinical death клінічна смерть
coffee grounds кавові зерна

conduct v проводити
consciousness n свідомість
clairvoyance n ясновидіння
clairvoyant n ясновидець
crystal n кристал
demon n демон
donation n пожертва
dowsing n пошук за допомогою лози
dwarf n карлик
elf n ельф
extraterrestrial life позаземне життя
evidence n доказ
fairy n фея, маявка
foreseeing future events передбачення майбутніх
подій
fortune teller ворожка
ghost n привид
gnome n гном
hypnosis n гіпноз
inorganic being неорганічне створіння
mental state психічний стан
mind power сила розуму
occult n окультні науки
occult adj окультний, таємничий
occur v траплятися
palmistry n хіромантія
paranormal phenomenon паранормальне явище
parapsychology n парапсихологія
pendulum n маятник, маятниковий важіль
pinpoint v точно визначати
premonition n передчуття
pseudoscience n псевдонаука
psychokinesis n псіхокінез
revive v відроджуватися, оживати
skepticism n скептицизм
spirit n дух
spiritual entity духовна сутність
spontaneous v спонтанний
stressful situation стресова ситуація
tele-empathy n телеемпатія
telepathy (thought reading) n телепатія
time travel подорожі в часі
transfer v передавати
trance n транс
troll n троль
vampire n вампір
visual perception візуальне сприйняття
werewolf n перевертень
zombie n зомбі, перевертень

CRIME AND PUNISHMENT

GENERAL TERMS
case n судова справа; civil ~ громадянська
судова справа; criminal (penal) ~ кримінальна
судова справа; framed up ~ сфабрикована судова
справа; adjourn а-~ відкласти слухання судової
справи; appeal а ~ оскаржити судову справу;
decide/settle а ~ вирі шувати судову справу;
hear/try а ~ слухати судову справу
court n суд; ~ martial воєнно-польовий суд,
воєнний трибунал; ~ of appeals апеляційний суд
(із громадянських справ); ~ of claims
претензійний суд; ~ of last resort суд останньої
інстанції; federal ~ федеральний суд; district ~
районний суд; juvenile ~ суд із справ
неповнолітніх; common pleas ~ суд з
громадських справ; mayors ~ суд мерії; municipal
~ муніципальний суд; the Supreme ~ Верховний
суд; trial ~ суд першої інстанції
crime n злочин; ~ scene місце злочину; ~ rate
рівень злочинності; grave ~ тяжкий злочин;
heinous ~ огидний злочин; petty ~ дрібний
злочин; commit а ~ скоїти злочин; detect (clear
up) а ~ викрити злочин
criminal n злочинець; ~ at large злочинець на
свободі; trace а ~ вистежувати злочинця
criminal adj кримінальний, злочинний; ~ record
досьє; have (no prior) ~ record мати (не мати)
попередні судимості; habitual (syn. chronic,
repeat, hardened, persistent) ~ рецидивіст
delinquency
n
злочинність;
juvenile
~
злочинність серед неповнолітніх; infant ~ дитяча
злочинність; ~ rate рівень злочинності
delinquent n злочинець; juvenile ~ (offender)
неповнолітній злочинець
felony n тяжкий злочин
incite v підбурювати; syn. instigate
law n право, закон; ~ and order правопорядок; ~
breaker
правопорушник;
~
enforcement
здійснення (запровадження) законів у життя;
mob ~ самосуд; break infringe а ~ порушувати
закон; evade а ~ обходити закон; incorporate into
а ~ включити в закон; sue at ~ переслідувати по
закону
lawful adj законний; ant. unlawful незаконний; ~
age повноліття; ~ authorities законна влада
lawsuit n судовий процес, discontinue а ~
припинити позов; lose а ~ програти процес
lawyer n юрист, адвокат
legal adj правовий, судовий, юридичний; ~ force
юридична сила; ~ procedure судочинство; take ~
advice консультуватися у юриста; ant. illegal

misdemeanor п дрібний злочин; вчинок, що
підлягає судовому покаранню
offence
n
(Am.
offense)
зазіхання,
правопорушення, злочин; alleged ~ гаданий
злочин; minor (petty) ~ дрібне правопорушення;
serious ~ тяжкий злочин
offend v порушувати закон (правило)
offender n правопорушник, злочинець; assisting
~ підсобник; first ~ злочинець, що скоїв перший
злочин; habitual ~ рецидивіст
PARTICIPANTS OF THE LEGAL
PROCEDURE. CLAIMANT
plaintiff n (in a civil case) позивач (у громадській
справі)
state n (criminal) позивач (у карній справі)
defendant n (offender) підсудний
attorney for the plaintiff (in a civil case)
обвинувач (у громадській справі)
prosecutor n (criminal) обвинувач (у карній
справі)
attorney for defence захисник
jury n журі, суд присяжних; ~ trial суд
присяжних; Grand ~ велике журі; poll а ~
вимагати від кожного присяжного його вердикт;
serve on а ~ виконувати обов’язки присяжного;
swear the ~ приводити членів журі до присяги
witness n свідок; credible ~ свідок, що заслуговує
на довіру
probation officer інспектор, що здійснює нагляд
за умовно засудженими
bailiff n судовий виконавець
LEGAL PROCEDURE
bring the case to court порушувати справу
bring
criminal
prosecution
порушувати
кримінальну справу; syn. bring up smb. to trial
притягнути кого-небудь до суду
capital adj кримінальний, смертний (вирок); ~
charge обвинувачення в злочині, що карається
смертю; ~ crime (offence, felony) кримінальний
злочин, що карається смертю; ~ punishment
(sentence) смертний вирок, вища міра покарання
charge n v обвинувачення, звинувачувати; ~
smb. with crime звинувачувати когось у злочині;
arrest smb. on а ~ заарештувати когось по
звинуваченню; dismiss а ~ припинити справу;
substantive ~ основне звинувачення
circumstances n обставини; aggravating ~
обставини, що збільшують провину; attenuating
(syn. extenuating, mitigating) ~ пом’якшуючі
провину обставини

complaint n скарга; file а ~ подавати скаргу
defence n захист; lead for the ~ очолювати захист
detain v затримувати
detention n затримання
evidence n доказ, свідчення; circumstantial
(indirect) ~ посередній доказ; corroborative ~
підтверджуюче свідчення; direct ~ прямий доказ;
documentary ~ письмовий доказ; inadmissable,
incompetent ~ доказ, що не приймається судом;
irrefutable ~ незаперечний доказ; material ~
речовий доказ; relevant/irrelevant ~ доказ, що
має/не має відношення до справи; presumptive ~
свідчення, що грунтуються на здогадках;
give/present ~ давати свідчення
examine v опитувати, допитувати; ~ a witness
допитувати свідка
examination n допит; direct ~ первинний допит
свідка; cross-~ перехресний допит
come (go) before court стати перед судом
indict smb. for smth. пред’являти комусь
звинувачення у чому-небудь
indictment on звинувачувальний акт
issue v видати; ~ a search warrant видати ордер на
обшук; ~ a warrant of arrest видати ордер на
арешт
make an opening statement відкрити засідання
суду
miscarridge of justice судова помилка
notify the defendant of a lawsuit віщати
обвинуваченого про судову справу
objection n заперечення; register an ~
реєструвати заперечення; rule out (overrule) an ~
відхилити заперечення; sustain an ~ прийняти
заперечення
plead v робити заяву на суді; ~ guilty визнавати
себе винним; ~ not guilty не визнавати себе
винним presumption of innocence презумпції
невинності
prosecution n звинувачення; lead for the ~
очолювати звинувачення
serve as one’s own counsel відмовитися від
захисника
summon v викликати; ~ a witness викликати
свідка
summons n наказ про виклик до суду, issue smb.
а ~ викликати когось до суду, serve a ~ on smb.
пред’явити судову повістку
take (keep) in custody взяти під варту (тримати
під вартою)
take legal actions proceedings порушувати
судову справу

trial n судовий розгляд, судовий процес; come
up for one’s ~ перебувати під судом; syn. stand
one’s ~; public ~ відкритий судовий процес; put
smb. on ~ притягнути когось до суду
try smb. for smth. судити когось за щось
OFFENCES
abduction (kidnapping) n викрадення людей
abuse of power зловживання владою
kidnapper n викрадач
abuse of power n зловживання владою
arson n підпал
assassination n політичне вбивство
assault n напад
battery n побій, побиття
bigamy n бігамія, двоєженство
bigamist n двоєженець
blackmail n шантаж
bribery n хабарництво
burglary n крадіжка із зломом
carjacking n викрадення авто
contempt of court неповага до суду; ~ of
subpoena неявка в суд
disorderly conduct дрібне хуліганство
drug trafficking перевозка наркотиків
drunken brawl п’яна бійка
drunken driving перебування за кермом у
нетверезому стані
embezzlement n привласнення майна, розтрата
forgery n підробка документів
forger n підроблювач
fraud (swindling) n шахрайство
hijacking n викрадення літака
homicide n вбивство
homicidal adj схильний до вбивства
house-breaking n крадіжка зі зломом
killing n вбивство
killer n вбивця
manslaughter n вбивство (ненавмисне)
mugging n напад з метою грабування
murder n вбивство (навмисне)
negligence n недбалість
perjury n лжесвідчення
poaching n браконьєрство
racket n рекет
rаре n v 1. зґвалтування; 2. ґвалтувати
robbery n пограбування
sexual harassment сексуальні домагання
shoplifting n пограбування у крамниці
slander (libel, defamation) n наклеп
smuggling n контрабанда
speeding n перевищення швидкості

theft (larceny) n крадіжка
treason n зрада
vandal n вандал
vandalism n вандалізм
PENALTIES AND SENTENCES
acquit v виправдати
acquittal n виправдання
appeal v оскаржувати; ~ against the judge’s
decision оскаржити рішення суду; ~ for clemency
домагатися помилування; ~ for a reprieve
домагатися відміни смертного вироку
bail v брати на поруки; go for ~ поручитися за
когось; grant ~ відпустити на поруки; syn. release
smb. on ~
be on death row бути в камері смертників
convict n засуджений, засудити
conviction n засудження
damages n відшкодування збитків; pay ~
сплачувати
шкоду;
win
~
одержати
відшкодування збитків
imprison v ув’язнити, взяти під варту
imprisonment n ув’язнення syn. incarceration; ~
at (without) forced labour ув’язнення з
примусовою працею (без примусової праці); ~
before trial попереднє ув’язнення; false ~
незаконне ув’язнення; life ~ довічне ув’язнення;
term of ~ термін ув’язнення
jail (gaol) n в’язниця, ув’язнити; syn. prison,
penitentiary; syn. v imprison, put to prison; jail
sentence вирок, що передбачає ув’язнення;
breakjail/gaol/prison утікати з в’язниці; send smb.
to jail відіслати когось у в’язницю
labour n праця; forced ~ примусова праця; hard ~
каторжні роботи
pardon n помилування; v помилувати
parole n чесне слово
be eligible for parole той, що може бути
звільнений під чесне слово
release smb. on parole відпустити під чесне
слово
penal adj карний; ~ (criminal) code карний
кодекс; ~ servitude каторжні роботи; ~ term
термін покарання
penalty n покарання; death ~ смертна кара;
restore/reinstitute death ~ поновити смертну кару
probation n доказ, випробування; be on ~ бути
на випробуванні (умовно засуджений); grant ~
відпустити на поруки; place an offender on ~
punishment n покарання; capital ~ смертна кара
put smb. to death v стратити
release v звільнити; syn. set at liberty,

set free review n перегляд
be (not) subject to review підлягати (не
підлягати) перегляду
sentence n вирок, присуд; capital (death) ~
смертний вирок; harsh ~ суворий вирок; lenient ~
м’який вирок; life ~ довічний вирок; commute
(reduce) а ~ пом’якшити вирок; execute а ~
виконати вирок; impose а ~ винести вирок; pass
(pronounce) а ~ ухвалити вирок; reverse (recall,
quash, overturn) a ~ відмінити вирок; serve a ~
відбувати покарання; stay a death ~ відмінити
смертний вирок
sentence v засуджувати, ухвалювати судовий
вирок
verdict n вердикт; ~ of acquittal (not guilty)
вердикт про невинність; ~ of conviction (guilty)
вердикт про вину; bring in (deliver, give, return) a
~ ухвалити вердикт; set aside а ~ відмінити
вирок
withdraw to consider the judgement залишати
залу суду для обговорення рішення
wrong-doing (malefaction) n правопорушення
wrong-doer n правопорушник

MODERN WORLD
POPULATION TRENDS
affluent groups матеріально забезпечені групи
населення
ancestor n предок
ancestry n рід, походження
baby-boom
n
період,
коли
рівень
народжуваності перевищує середній показник
baby-boomers народжені під час цього періоду
be open to new experiences охоче сприймати все
нове
descend from/trace one’s dominant ancestory to
походити від
descendant n потомок
census n перепис населення
commute v щодня їздити на роботу з передмістя
в місто і назад
give up one’s specific markers втратити свої
характерні риси
ethnic identity етнічні особливості
maintain much of one’s ethnic identities
зберігати свої етнічні особливості
mobile adj мобільний, рухливий
mobility n мобільність, рухливість
ownership n власність
perfectionism n потяг до досконалості
populous adj густо населений

relocate from v переїхати з...
residential area жилий район
restlessness n непосидючість
retain one’s language/cultural, family traditions
зберігати мову, культурні, сімейні традиції
self-reliance n впевненість у собі, у своїх силах
shift v переїжджати
strike out for the unknown сміливо йти
назустріч невідомому
tolerance of diversity терпимість до іншого
погляду
toughness n витримка
urban dwellers мешканці міст
urbanization n урбанізація
INTERSOCIAL VOLITION
abuse v 1. ображати, погано поводитися з; Don’t
~ the younger children; 2. зловживати владою,
посадою, доброю вдачею; ~ one’s power,
position, smb’s good nature
acknowledge v визнавати; ~ the merits визнавати
заслуги
acknowledged adj визнаний; ~ authority
adhere v триматися; ~ to an opinion, views, plan
дотримуватися думки, поглядів, плану
adherent n прихильник, послідовник; а staunch ~
of the party стійкий прихильник партії
advocate v пропагувати, захищати; ~ policy
відстоювати політику; ~ principles, methods, way
of life відстоювати принципи, методи, спосіб
життя
amplification
n
розвиток,
підсилення,
збільшення
amplifier n підсилювач
amplify
v
розширяти(ся),
розвивати,
підсилювати; ~ on smth. розповідати детально
appropriate
adj
відповідний,
підхожий,
притаманний; ~ for, to придатний для чогось; ~
to властивий, притаманний
appropriate v привласнювати, призначати,
асигнувати
appropriation n привласнення, асигнування
attribute v приписувати, відносити, пояснювати
(чимось); She ~d his failure to his laziness. Вона
пояснювала його невдачі лінощами
avenge v помститися; ~ smb’s death, dishonour,
insult помститися за чиюсь смерть, безчестя,
зневагу
baffle v 1. збивати з пантелику; 2. руйнувати
плани; 3. перешкоджати; sуn. 1. bewilder,
nonpluss, perplex; 2. frustrate, thwart, foil, defeat

be after smth. домагатися чогось; He was after
her money
be hard on smb. бути занадто суворим до
когось; You are being hard on the boy. Ти надто
суворий до хлопця
be quits v поквитатися, розрахуватися; Now we
are ~. Тепер ми поквиталися
character
n
характеристика,
письмова
рекомендація; His employer gave him an excellent
~
chuck v кидати, втрачати, марнувати; ~ away
викидати, позбавлятися чогось; ~ away rubbish
викидати сміття; ~ out виганяти, вишибати; ~ up
кидати роботу; Chuck it! syn. Stop doing that!;
syn. abandon, give up, resign, discard
chucker n викидайло (у ресторані, тощо)
commit oneself брати на себе зобов’язання; Не
won’t promise anything, he doesn’t like to ~
himself confer v 1. дарувати; присвоювати
(звання); 2. присуджувати; 3. обговорювати; ~ a
title upon smb. присвоювати комусь звання; ~
with smb about smth радитися з кимось про щось;
syn. consider, debate, consult, deliberate
conference n be in ~ брати участь у засіданні
consent n згода; half-hearted ~ нерішуча згода;
give ~ давати згоду, погоджуватися; withhold ~
не погоджуватися; have smb’s - заручитися
чиєюсь згодою; syn. assent, acquiesce, concede
consent v погоджуватися
conspiracy n заколот; disclose a ~ against smb.
викрити заколот проти когось
conspire against smb. чинити заколот проти
когось
contemplate v 1. споглядати; 2. розмірковувати;
3. очікувати; ~ doing smth. обмірковувати
можливість щось зробити; syn. meditate, cogitate,
brood, speculate, ruminate, ponder
content syn. v задовольняти(ся); ~ oneself with
smth. задовольнятися чимось
contented (with, to do) adj задоволений
contentment n задоволення
cultivate v 1.
обробляти,
вирощувати,
культивувати; 2. розвивати; ~ the acquaintance of
smb. домагатися, шукати знайомства з кимось; ~
land
обробляти
землю;
~
one’s
voice/poise/handwriting/manners; відпрацьовувати
голос, поставу, почерк, манери
cultivated adj ~ person, manners; чемна людина,
вишукані манери; ~ land оброблена земля
delude v вводити в оману, дурити; ~ oneself
дурити себе

delusion n 1. обман; 2. помилка, помилкова
думка; ілюзія, примарна мрія; suffer from the ~
дурити себе, марно мріяти; be under а ~ мати
невірне уявлення, помилятися
deviate v відхилятися, ухилятися; ~ from the truth
ухилятися від правди; ~ from the course
відхилятися від курсу
discard v 1. викидати, відкидати; 2.
відмовлятися; 3. звільняти; 4. скидати карти; ~
old beliefs; відмовлятися від старих поглядів; ~
one’s winter underclothing зняти зимову одежу;
syn. resign, renounce, repudiate, give up, relinquish,
abandon
disconcert v руйнувати плани, бентежити; syn.
embarrass, motify, humble, humiliate, confuse,
abash
disconcerting adj такий, що руйнує плани,
бентежить
disconcerted adj зруйнований, збентежений
discontent n незадоволення, досада
distort v 1. спотворювати; 2. перен.
перекручувати; ~ facts, motives
distortion n спотворення, перекручення
elevate v піднімати, підвищувати, просвіщати; ~
hopes породжувати надії; ~ the mind розвивати
розумові здібності; ~ the voice; syn. elate, levitate,
exalt, exhilarate
elevated adj піднесений, підвищений
elevation n ~ of thought/style/language розвиток
мислення, виховання смаку, розвиток мовлення
eliminate v позбавлятися, знищувати, усувати; ~
the consequences of war, shortcomings, ~ poverty,
~ disease; ~ unnecessary words from a composition
усувати наслідки війни; позбавлятися недоліків,
хвороби; усувати зайві слова з твору
encroach v посягати, вторгатися; ~ on smb’s
rights посягати на чиїсь права
engage v 1. наймати; 2. залучати; 3. замовляти
заздалегідь; 4. займатися; 5. зобов’язуватися; ~
smb as a guide, an interpreter зараховувати на
посаду гіда, перекладача; ~ a taxi наймати таксі;
~ smb’s attention привертати увагу; ~ oneself to
do smth. зобов’язатися щось зробити; взяти на
себе зобов’язання; ~ a room зняти кімнату; be
~ed in business займатися підприємництвом
engagement n зобов’язання, справа; meet one’s
~s виконати свої зобов’язання; an ~ ring обручка
на знак заручин
engaging adj привабливий, принадний; an ~
smile/manner чарівна посмішка/приємні манери

enhance
v
збільшувати,
підвищувати,
підсилювати; syn. increase, augment, magnify,
multiply, amplify
enlist v 1. вербувати до лав армії, мобілізувати;
2. поступати на військову службу; 3. залучати на
свою сторону; ~ as a volunteer піти
добровольцем до лав армії; ~ a recruit
завербувати солдата; ~ smb’s sympathy
заручатися чиїмось співчуттям; ~ hope
покладати надії, надіятися
enlisted adj ~ men рядові, солдати; ~ in the army
військовослужбовці
extermination n винищення, знищення; a war of
~ винищувальна війна
feature v 1. малювати, зображувати; 2. бути
характерною рисою; 3. виводити на головну
роль; виконувати головну роль
felicitate v поздоровляти, вітати; бажати щастя;
~ smb. on smth. поздоровити когось з чимось
felicity n 1. щастя; 2. влучність, вдалість; ~ of
phrase влучність вислову
get away with smth. залишатися безкарним,
зходити з рук; You thought you could insult people
and ~ with it
grovel before smb. плазувати, принижуватися
перед ким-небудь
grudge v 1. висловлювати незадоволення,
заздрити; 2. дозволяти з неохотою; ~ smb. smth.
заздрити комусь у чомусь
grudge n bear smb (по)/а ~ (не)заздрити, плекати
недобрі почуття до когось; syn. have (nо)/а ~
against smb. (не)мати зуб проти когось; (не)
точити зуби на когось; owe smb. а ~; syn.
resentment, ill-will, malevolence, malice, spite,
rancour, animosity
hush-up v замовчувати, зам’яти (справу); ~ a
scandal, fact, the truth
impose v нав’язувати, обкладати; ~ a tax, duty,
fine upon smb. обкладати податками, митним
збором; брати штраф; ~ one’s will, way of life on
smb. нав’язувати свою волю, спосіб життя
intimidate v залякувати
intimidation n залякування
itch n нездоланне бажання, жадоба, прагнення
(до чогось – for, of); have an ~ for money жадати
грошей, бути жадібним
itch v 1. чесатися, зудіти; 2. мати потяг до
чогось; ~ for smth жадати, прагнути чогось
itching adj що свербить; have an ~ palm бути
жадібним до грошей

keep smb. company скласти комусь компанію;
I’ll go your way just to ~ you company. Я йду з
тобою за компанію
lapse n помилка; недогляд; описка; падіння
(моральне), збіг (часу); а ~ of the pen описка; а ~
of the tongue ляпсус у мовленні, помилка; а ~
from virtue гріхопадіння; іn the ~ of time з
плином часу
lapse v впасти (морально), впадати (у відчай),
проходити, падати (про інтерес); ~ into bad habits
піддатися, поступитися поганим звичкам; ~ into
a reverie поринати у мрії; ~ into illness захворіти
make allowances for робити скидку на; You
should ~ for his age. Треба зробити скидку на
його вік
meet smb. half-way йти на компроміс,
поступатися; The employers agreed to meet the
demands of the strikers halfway
mercy n милосердя, прощення; ask, beg for ~; be
at smb’s ~ бути у чиїйсь владі
набридати,
дратувати;
2.
nag
v
1.
прискіпуватися; 3. боліти; ~ at smb.
прискіпуватися до когось
nagger v 1. придира; 2. буркотун; 3. сварлива
жінка; syn. harass, fret, irk, vex, plague, exasperate,
irritate
on one’s own самостійно; be, live, do some work
~ бути самотнім, жити самому, робити щось без
допомоги інших
pass smth (somebody, oneself) off as видавати
щось (когось, себе) за; She ~ed herself off as their
relative; He tried to ~ the painting off as a genuine
Rembrandt. Він намагався видати полотно за
справжнього Рембрандта
pester v набридати, надокучати; ~ smb. with
smth./for smth./to do smth надокучати комусь з
якогось приводу; be ~ed with smth; бути ситим
чимось по зав’язку; ~ smb for money канючити
гроші; ~ smb to help; постійно просити
допомоги; syn. importune, bother
presage n передвістя, передчуття; syn. foretell,
predict, augur, prophesy, forecast
presage v 1. передвіщати, пророкувати; 2.
передчувати щось погане
presume v вважати, допускати, припускати; syn.
assume, assert, allege
presuming adj самовдоволений
presumption n припущення
presumptuous adj самовпевнений, пихатий
promote v 1. висувати, підвищувати в чині (у
званні); ~ smb. to the post, rank of висувати на
посаду; 2. сприяти, підтримувати; ~ peace,

understanding between nations сприяти миру,
порозумінню між народами
promotion n просування по службі; підвищення
на посаді (в чині); get one’s ~; We congratulated
him on his ~
reassure v заспокоїти, розвіяти сумніви; The
patient was ~ed by the doctor
renounce v відмовлятися, зрікатися; ~ one’s
rights; one’s privileges; відмовлятися від прав,
привілеїв; ~ power зрікатися влади
renunciation n відмова, зречення; ~ of one’s
claim відмова від своєї вимоги, заяви
set against під’юджувати одну людину проти
іншої; set smb. against smb., smth.
smooth things over згладжувати неприємне
враження; She tried to ~
soak v 1. занурювати у рідину; 2. промокати; 3.
просочувати; ~ smth. in smth. замочувати щось у
рідині; ~ oneself in smth. поринути у щось; be
soaking wet промокнути до рубця be soaked to the
skin; syn. immerse, saturate
spell n заклинання, чари; короткий період часу;
under а ~ під впливом, зачарований; cast а ~
зачарувати; break the ~ розвіяти чари; a long ~ of
good weather довгий період гарної погоди
spell v 1. писати (вимовляти, читати) по літерах
(слово); 2. означати; Laziness spells failure. Хто
зволікає, той втрачає
subdue v підкоряти, подавляти; ~ one’s anger,
emotions подавляти гнів, емоції
sustain v 1. підтримувати, підтверджувати; 2.
нести (перен.); The hope alone ~ed him він жив
однією надією; ~ your argument обгрунтуйте свій
доказ; ~ losses, injuries нести, терпіти збитки,
пошкодження
SOCIAL AND POLITICAL
abuse n зловживання, порушення; ~ of human
rights порушення прав людини; ~ of power
зловживання владою
achieve v домагатися, досягати; ~ accord
/agreement to do smth. досягати згоди; ~ military
superiority ~ військової переваги; ~ dominance in
smth. досягати переваги
action n дія, вчинок, акція; civic ~ громадський
позов у суді; industrial ~ страйк
adjust v пристосовувати, врегульовувати; ~ a
conflict врегулювати конфлікт
adjustment n врегулювання; ~ of disputes
врегулювання суперечок; peaceful ~
adverse adj несприятливий; ~ conditions
несприятливі умови

advisory adj дорадчий, консультативний; ~
opinion консультативний висновок; foreign
policy ~ board консультативна рада з питань
зовнішньої політики
affect v впливати, торкатися; ~ the national
security
after-effects n наслідки; syn. aftermaths of smth.
alignment of political forces розмежування
політичних сил
allied adj союзний; ~ Powers союзні держави; ~
with у союзі з
allege утвердити, звинувачувати, посилатися на
alleged
antigovernmental
plot
удавана
протиурядова змова
allegation n заява, голослівне твердження
ambassador n посол
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
Надзвичайний і повноважний посол
ambassadorial adj ~ level talks переговори на
рівні послів
amendment n поправка; move an ~ вносити
поправку
anti-ballistic
missile
system
система
протиракетної оборони
anti-satellite system система протисупутникової
оборони
arbitrary
adj
довільний,
примхливий;
деспотичний; ~ rule умовне правило, постанова
arbitration n арбітраж, арбітражний розгляд;
court of ~ арбітражний суд
area n сфера; ~ of influence сфера впливу; ~ for
joint activity галузь спільної діяльності; ~ of vital
interests сфера найважливіших інтересів
aspiration for world supremacy прагнення до
світового панування
assert v твердити, захищати, обстоювати; ~ one’s
rights захищати чиїсь права; syn. ~ oneself. 1.
пред’являти надмірні претензії; 2. обстоювати
свої права
assume v набувати, брати на себе
assume obligations/responsibility брати на себе
зобов’язаність/відповідальність; ~ command
приймати командування
authority n авторитет, орган влади, управління,
влада;
constitutional
~
конституційні
повноваження; local ~ орган місцевого
самоврядування; policy-making ~ директивний
орган; boost smb’s ~ сприяти зростанню
популярності органів влади
backstage adj таємний, закулісний; ~ policy
таємна політика

back up the wrong horse зробити неправильний
вибір; зробити не на того ставку
ban n заборона; lift the ~ зняти заборону
ban v забороняти; ~ nuclear weapons заборонити
ядерну зброю
bargaining n ведення переговорів
belligerent countries країни, що воюють
big shot визначний політичний діяч
bigot n фанатичний прихильник
bipartisan adj двопартійний
Black Liberation Movement визвольний рух
негрів США
blocade n блокада; economic ~ економічна
блокада; paper ~ неефективна блокада; impose
(lift) ~ установити (знімати) блокаду
bolster v зміцнювати; ~ country’s economy
зміцнювати економіку держави
breakthrough n прорив, зрушення; ~ in
negotiations перемога у переговорах
breach n порушення, невиконання; ~ of the
peace; порушення громадського спокою; ~ of the
promise порушення обіцянки
brutality n жорстокість; police ~ жорстокість
поліції
bureaucracy n бюрократія, бюрократизм; syn.
red tape
campaign n кампанія; election ~ виборча
кампанія; vicious ~ жорстока, брудна кампанія;
fund-raising ~ кампанія по збору коштів
capability n спроможність, здатність; first strike
~ здатність нанести перший удар; nuclear ~
ядерний потенціал
charisma n привабливість політичного діяча
character assassination підрив репутації через
інстанції та брехню
civil аdj громадянський; ~ rights громадянські
права; ~ disobedience громадянська непокора; ~
liberties громадянські свободи; ~ officer (servant)
державний службовець
clout n політичний вплив
coherent adj послідовний; ~ policy
commitment
n
обіцянка,
зобов’язання,
прихильність; ~ to peace відданість миру,
порядку;
endorse
(reaffirm)
one’s
~s
підтверджувати зобов’язання; meet one’s ~s
виконувати зобов’язання
comprehensive adj всебічний; ~ disarmament
псціне роззброєння; ~ test ban treaty договір про
загальну заборону випробувань ядерної зброї
concern n турбота, справа, інтерес, grave ~ at the
situation; вагомий, важливий інтерес; global ~

загальний, всесвітній інтерес; problems of ~ for
all проблеми, важливі для всіх
confidence-building
measures
заходи
по
зміцненню довіри
conspiracy n конспірація, таємна змова; political
~ політична змова
control n управління, контроль; ~ of arms
контроль за зброєю
controversy n суперечка, незгода; create a storm
of ~ піднімати бурхливу суперечку
controversial adj суперечливий, спірний;
approach спірний підхід; ~ interests суперечливі
інтереси
court n суд; ~ martial військовий трибунал;
kangaroo ~ самосуд; summary ~ дисциплінарний
суд
curb v приборкувати, долати; ~ inflation
подолати інфляцію; ~ the agression подолати
агресію
curfew n комендантська година; impose/lift а ~
ввести/відмінити
комендантську
годину
commissioner
adj
уповноважений
EU
Commissioner голова комісії Європейського
союзу
consensus n єдність думок, консенсус; ~ for smth.
консенсус за; ~ against smth. консенсус проти
deadlock n застій, безвихідне становище;
break/resolve) а ~ подолати застій; reach/end in а
~ зайти в тупик
decision-making n прийняття рішень; ~ bodies
органи влади, які приймають рішення
depose a leader знімати, усувати керівника
deterrent adj стримуючий; ~ forces стримуючі
сили
diehard politician негнучкий політик; syn. hardline politician
diplomacy n дипломатія; gunboat ~ дипломатія
канонерок
diplomatic adj дипломатичний; ~ conference
дипломатична нарада; ~ immunity дипломатична
недоторканість
disbanding of troops розформування військ
disrupt v порушувати, підривати, руйнувати; ~ a
strike зірвати страйк; ~ major industries
drive n енергія, сила, стремління; ~ for peace
кампанія за мир; ~ for profits прагнення
отримати прибуток; war ~ гонка озброєнь
drop the treaty порушити угоду, договір
dissident n дисидент; adj ~ інакомислячий
disaster n лихо, катастрофа; be declared ~ area
оголошувати зоною небезпеки

economic adj економічний; ~ strategy економічна
стратегія; ~ efficiency економічна ефективність
editorial n редакційна стаття; syn. leader, leading
article
editorial adj редакційний; ~ board редакційна
рада; ~ stand позиція газети
election n вибори; ~ pledge передвиборні
обіцянки; ~ returns результати виборів
elector n виборець
electoral adj виборчий; ~ roll (register) реєстр,
список
electorate n склад виборців; виборчий округ
embezzle v привласнювати, розтрачувати; ~ state
funds привласнювати державні кошти
embezzlement n надзвичайні обставини; ~ power
поліпшення надзвичайної ситуації; ~ relief; state
of ~ стан надзвичайної ситуації
enhance strategic stability посилити стратегічну
рівновагу
envoy n повноважний представник, посланник;
UN special ~ спеціальний представник ООН
exert v здійснювати, впливати; ~ pressure on
здійснювати тиск на; ~ joint effort впливати
спільними зусиллями
extradition n юр. екстрадиція, видача іноземній
державі особи, яка порушила закони цієї
держави
exempt v звільняти
exempt adj звільнений; tax ~ вільний від
податків
Eurosceptics
n
Євроскептики
(опоненти
активної
участі
Великобританії
у
Європейському Союзі)
enclave n анклав
ethnic adj етнічний; ~ majority; ~ minority; ~
cleansing етнічна чистка
multi-ethnic adj багатонаціональний
facilitate v сприяти; ~ progress
faction n фракція; parliamentary ~
factionalism n створення фракцій
fence-mending n зміцнення політичних позицій
flexible adj гнучкий; ~ policy
flexibility n гнучкість; ~ of trade follow-up
programme програма подальших дій
force n сила, війська; peace-keeping ~s
миротворчі сили; security ~s сили безпеки; the
proposal remains in ~ пропозиція залишається в
дії
gap n розрив; credibility ~ криза довіри; trade ~
дефіцит торговельного балансу
general census загальний перепис населення
genocide n геноцид; syn. Holocaust

grass roots прості люди, що не беруть участі у
прийнятті політичних рішень
green paper проект законодавчого акту, що
подається до парламенту з метою виявлення
реакції опозиції
halt v призупиняти; ~ agreement призупиняти
дію угоди; ~ nuclear tests призупиняти
випробування ядерної зброї
hand-dog politician кар’єрист
hard-hawk n реакціонер
hatchet man найманий убивця; sуn. killer
hijacking n напад, пограбування, повітряне
піратство
hijacker n бандит, повітряний пірат
hold v утримувати, проводити; ~ office займати
посаду; ~ talks проводити обговорювання; ~
good залишатися в силі
hostage n заручник, заложник; hold as а ~
тримати в заручниках
hostile adj ворожий; ~ position ворожа позиція
hostilities n військові дії проти когось
hot-line n прямий зв’язок між керівниками
держав
poll v голосувати, підраховувати голоси,
діставати голоси; Не ~ed а large majority. Він
одержав більшість голосів
rally v збиратися, відновляти боротьбу; ~ around
smb./smth. згуртовуватися
rapid development forces сили швидкого
реагування
representative n представник; authorised ~
повноважний представник
representative adj представницький; ~ body
представницька організація
resolution n резолюція, постанова; ~ of the
government
урядова
постанова;
operative
paragraph of the ~ чинна (дійсна) частина
постанови
resort v вдаватися до чогось; ~ to force брати
силоміць, примушувати силою; ~ to direct
measures вдаватися до прямих заходів
right n право, свобода; ~ of assembly право на
проведення та організацію зборів; ~ of
conscience свобода совісті; ~ to social insurance
право на соціальне забезпечення
right-winger n політик правого спрямування
rowing ambassador посол з особливих доручень
rules n pl. правила; норми; ~ of procedure
регламент
run for v балотуватися, висувати свою
кандидатуру; ~ presidency балотуватися на

посаду президента; ~ governor балотуватися на
посаду губернатора
running commentary репортаж з місця подій
rupture n розрив; ~ of diplomatic relations розрив
дипломатичних відносин; syn. break
refugee n біженець; syn. fugitive
ratify v ратифікувати; ~ a treaty ратифікувати
угоду
ratification n ратифікація
safeguard v охороняти, гарантувати; ~ peace
охороняти мир
scoop news items матеріали, що не публікуються
в інших газетах
secretary n секретар, (амер.) міністр; general ~
генеральний секретар; ~ of State міністр
Закордонних Справ
security n безпека; ~ check перевірка щодо
благонадійності; ~ risk неблагонадійний елемент
shake-up n перестановка в уряді
sit-down strike сидячий страйк; syn. sit-in
slaughter n масове вбивство, кровопролиття;
wholesale ~ масова розправа
slowdown n зниження темпу, уповільнення; ~ in
negotiations
smear n наклеп, безчестя; ~ tactics тактика
наклепу
smear v ганьбити, безчестити
smoke-filled room (Am.sl.) місце для укладання
політичних угод
social adj соціальний, суспільний; ~ benefits
соціальні фонди споживання; ~ security
(insurance) соціальне страхування; ~ welfare
соціальне забезпечення; ~ duties громадські
обов’язки
stone-wall n парламентська обструкція
stooge n політична маріонетка; syn. puppet
stuff the ballot box шахраювати ка виборах
substantive adj самостійний, незалежний; ~
support підтримка по суті питання
suppress
v
стримувати,
придушувати,
забороняти; ~ a book забороняти видавництво
книги; ~ terrorism стримувати тероризм; ~ the
truth приховувати правду
sweeping adj широкий, радихальний, огульний;
~ accusation; огульне обвинувачення; ~
generalization широке узагальнення; ~ reform
радикальна реформа; ~ victory цілковита
перемога; ~ changes радикальні зміни
self-rule n самоврядування; syn. self-government
time-server n пристосуванець
tissue of lies павутиння брехні

tough adj міцний, жорсткий, непохитний,
складний; ~ policy жорстока політика; ~ issue
важке питання
transfer n передача; ~ of authority передача
влади; ~ of technology передача технології
treatment n ставлення, поводження; most
favourable ~ режим найбільшого сприяння у
торгівлі
treaty n договір, угода; Partial/Comprehensive
Test Ban ~ договір про часткову (повну)
заборону ядерних випробувань; ~ of alliance
угода між державами; ~ of assistance угода про
допомогу; ~ on the non-use of force угода про
невикористання сили
trouble-shooter
n
уповноважений
з
урегулювання конфліктів
UN peace-keeping force сили ООН з
підтримання миру
uncommitted adj що не взяв на себе
зобов’язання; ~ bill законопроект, не переданий
на розгляд; ~ nations країни, що не приєдналися
до військових блоків
underprivileged adj знедолені
unemployment n безробіття; disguised ~
приховане безробіття; ~ exchange біржа праці
union n профспілка; local ~ місцевий комітет
профспілки
unionist n член профспілки
Universal Declaration of Human Rights
Всесвітня декларація прав людини
viability n життєздатність; syn. stamina
vicious circle замкнене коло
violate v порушувати; ~ laws порушувати
закони; ~ the air space порушувати повітряний
простір
violation n порушення; ~ of international law
порушення міжнародного закону
violence n насилля, жорстокість
vote n голос, голосування; ~ of no confidence
вотум недовіри; straw ~ амер. попереднє
опитування для з’ясування думки виборців; to
cast а ~ проголосувати
vote v голосувати; ~ for/against smth. голосувати
за/проти; ~ down провалювати; ~ in обирати
голосуванням
walk out v вийти на вулицю на знак протесту
war n війна; limited ~ обмежена війна; protracted
~ затяжна війна; ~ of agression агресивна війна
withdraw v відводити, відкликати
withhold v відмовляти, зупиняти, замовчувати; ~
one’s help утримуватися від допомоги; ~

information затримувати інформацію
MONEY AND FINANCE
account n рахунок; n book бухгалтерська книга
accountant n бухгалтер
accounted for adj підзвітний
accounting n облік
accrue v нарощувати; ~ed interest нарощувані
відсотки
adjustment n регулювання офіційного курсу
allot n розподіл
amount n сума; ~ of balance сальдо; gross ~
брутто; net ~ нетто; to the ~ of на суму
arrear n заборгованість
assets n активи
audit n перевірка, ревізія документів
balance n сальдо, залишок; ~ account балансовий
рахунок; ~ sheet бухгалтерський лист
bank loan банківська позика; ~ statement
банківський звіт
banking n банківське діло
banking facilities банківські послуги
bankrupt n банкрот
bankruptcy n банкрутство, неспроможність
bargain n контракт; ~ and sale контракт про
купівлю-продаж; strike a ~/make а withdraw from
а ~ відмовитися від контракту
barter n бартер
be sought after (for) користуватися попитом
benefit n користь, прибуток; for the ~ of smb.
fringe ~s додаткові пільги
bid n торги
bill n витрати, рахунок витрат
bond n бона, облігація
bonus n премія
book keeping n бухгалтерія
broker n маклер, комісіонер
budjet estimated бюджетні пропозиції
bulk n маса, основна частина
bull v спекулювати на підвищенні ціни під час
продажу акції
bust n банкрутство
call n вимога про сплату грошей; ~ in вимагати
сплати
capital accumulation накопичення капіталу
cash n готівка; ~ and carry сплата готівкою; petty
~ дрібна сума; ~ on hand готівка на руках
charge n трати, дебет; at a moderate ~ за помірну
ціну; be in ~ of завідувати чимось; free of ~
безкоштовно; bank ~s банківський комісійний
збір
check n перевірка

check up v перевіряти
cheque n чек
clause n умови, стаття, пункт; rise and fall ~
умови про підвищення або зниження ціни; under
~ 5 за статтею 5
collect v збирати, стягати (гроші, податки); ~ a
bill, ~ debts; ~ interest стягати відсотки
cost n ціна; ~ and freight вартість та фрахт; at ~ за
собівартістю; wholesale ~ витрати
countervail
v
компенсовувати;
~
duty
компенсаційне мито
credit n кредит; letter of ~ акредитив; long-term ~
довгостроковий кредит
credit card кредитна картка
currency
n
обіг
грошей;
hard
~
вільноконвертована
валюта;
soft
~
неконвертована валюта
current adj поточний
cut n знижка, знижувати; to ~ prices знижувати
ціни; to ~ down expenses знижувати витрати
deal n угода, операція, мати справу; make а ~
dealer n ділер; authorized ~ офіційний ділер;
wholesale/retail ~
dealings n операції
debenture n боргова розписка/зобов’язання
debit v дебет
debt n борг; active ~ несплачений борг;
redemption of а ~; repayment of а ~
погашення/сплата боргу; to contract ~s; to run
into ~s наробити боргів
declaration n декларація; customs ~ митна
декларація; tax ~ податкова декларація
decline n знижка, знижувати; ~ in prices;
зниження цін
deduction n вираховування
defer v відкладати; ~ payment
defray v сплачувати; ~ expenses; сплачувати
витрати
demand n попит, вимагати; ~ deposit
безстроковий внесок; ~ draft трата; payable on ~
що підлягає сплаті негайно по пред’явленню;
supply and ~ попит, пропозиція; to be in
great/small ~ користуватися великим/малим
попитом
denomination n номінальна вартість
deposit n внесок у банк
devalue v знецінювати
discount n знижка; at а ~ зі знижкою
due adj платний (що підлягає сплаті); to be ~ to
smth бути зобов’язаним чомусь; the debt is ~
термін сплати боргу настав; till ~ до терміну
сплати; syn. when ~

dues n податки
duty on n мито на; ~ free без мита, безкоштовно;
excise ~ акциз, акцизний збір
earn, gain v заробляти
earnings n заробіток
effect n наслідок, результат; ~s майно; no ~ (NIE)
немає коштів (напис на чеку)
encash v отримувати готівку
endorse/indorse v підписати (чек)
equity n акція без фіксованого дивіденду; ~ fund
акціонерний фонд
exchange/stock market n біржа
excise n акциз
exempt adj v вільний, вилучати; ~ from duties
вільний від мита; to ~ from taxes звільняти від
податків
face n лицьова сторона; ~ value національна
вартість
facilities n пільги, послуги
facility fee комісія по наданню кредиту
fee n винагорода, гонорар, збір; ~s charged at a
fix rate збір за встановленою таксою; charge ~
брати плату за щось; customs ~s митний збір
finance n фінансова справа, ~s фінанси; v
фінансувати
financial adj фінансовий; ~ policy фінансова
політика; ~ year звітний рік
fine n пеня, штраф
fiscal adj фінансовий, фіскальний; ~ agent
податковий агент; ~ year бюджетний рік
fix v фіксувати, встановлювати; ~ a price
franchise n пільги
fund n фонд; consumption ~ фонд споживання;
international monetary ~ (the Fund) Міжнародний
валютний фонд
gamble n спекуляція, спекулювати
grant n субсидія, дотація; ~ an advance надати
аванс
gross adj валовий; ~ amount сума бруто; ~
balance попередній баланс; ~ margin валовий
прибуток; ~ national product (GNP) валовий
національний продукт; ~ profit валовий
прибуток; by the ~ оптом
heavy adj важкий, великий; ~ expenses великі
витрати; ~ order велике замовлення
holding n володіння; ~ trust холдінговий трест
holdings n внески
house n банк, торговельна фірма, палата, біржа
impose v вводити, обкладати; ~ a tax
оподатковувати
impost n податок, мито
in (at) pawn в закладі

incentive n мотив, стимул; ~ wage прогресивна
система заробітної плати; tax ~s податкові
пільги
income n прибуток, дохід, надходження; ~ tax
податок на прибуток; gross ~ валовий, дохід;
national ~ національний дохід; net ~ чистий
прибуток, зиск; statement of ~ звіт про отримані
доходи (прибутки)
indemnity bond гарантійний лист
inflation n інфляція; supressed ~ прихована
інфляція
insurance n страховка; ~ against breakage
страховка від поломки
insurance indemnity страхове відшкодування
interest n інтерес, процент, зиск; ~ charges %, що
підлягають сплаті; date ~ термін сплати
відсотків; ~ in land право на нерухомість; ~
money відсотки; ~ rate процентна ставка
interim adj попередній, неостаточний
intermediate n проміжна ланка; посередник (про
людину); ~ party
invest v інвестувати, вкладати капітал
investment n вкладання капіталу, інвестиція
investor n інвестор, вкладник
invoice n рахунок, фактура, виписати рахунок
IOU (I owe you) боргова розписка (я ваш
боржник)
issue n емісія, випуск; capital ~s цінні папери
issue v випускати в обіг
keep books v вести бухгалтерські книги; ~ to the
terms of the contract дотримуватися умов
контракту
kerb n неофіційна біржа
law n закон; fiscal ~ податкове право
lease n оренда; let out on ~ здавати в оренду; take
а ~ of, take on ~ брати в оренду; ~ holder
орендатор
lend v давати в борг; ~ long надавати
довгострокову позику; ~ money on documents
надати гроші під заставу документів
lending n кредит
letter n лист; ~ of attorney доручення; ~ of
guarantee гарантійний лист; ~ of credit акредитив
levy n податок, збір
limited
adj
обмежений;
з
обмеженою
відповідальністю
list n перелік; price-~ прейскурант
loan n позика, позичка, кредит; meet а ~
сплатити позику; repay а ~
lodge v депонувати; ~ a credit in favour of a
person відкрити кредит на користь когось

loss n втрата, збитки; bear а ~ нести збитки; dead
~ чисті збитки; to suffer ~es нести збитки
manage v керувати, регулювати; ~ed currency;
~ed exchange rates регульовані курси валют
management n n адміністрація, дирекція
manager n завідуючий (менеджер, керівник)
margin n маржа, надлишок, залишок
market n ринок, біржа, торгівля; ~ deals операції
на ринку; bond ~ ринок цінних паперів
market fluctuations коливання ринку
marketing n маркетинг
marking n клеймування
means n засіб; by one’s own ~
measure out v відміряти
mediator n посередник
medium n засіб; circulating ~ засіб (обертання),
гроші
merchandise n товари для реалізації;куплені та
продані товари
monetary adj валютний; ~ policy Fund (IMF)
грошова політика
money n гроші; ~ at call позики (до запитання); ~
order грошовий переказ
moneys n грошові суми, монетні системи
mortgage n v застава, заклад, заставляти; ~ fund
(bond) заставний фонд (облігації); ~ bank
іпотечний банк
negotiate v пускати в обіг (векселя, чеки);
інкасувати, отримати чи заплатити по векселю;
~ a bill to а bank продати вексель банку; ~ а
check отримати гроші по чеку
net 1. n нетто; сальдо; 2. adj чистий; нетто; без
відрахунків; ~ worth чиста вартість; ~ income,
profit чистий прибуток; ~ cash
no par value (N.P.V.) без номінальної вартості
nominal yield номінальна ціна/вартість
offshore company компанія за кордоном
offset v компенсувати, нагороджувати, зводити
баланс
off-shore adj закордонний, заморський
oubid давати найвигідніші пільгові умови
overall balance зведений баланс
par n номінал; ~ value номінальна вартість;
above/below ~ вище/нижче номіналу
pawn n застава
pawnbroker n лихвар
pay n 1. плата, виплата; оплата; 2. платня,
заробітна плата; ~ list платіжна відомість; sick ~
плата за дні, пропущені через хворобу
pay v 1. платити, заплатити; 2. сплачувати,
виплачувати; ~ a bill оплатити рахунок; ~ for
платити за; ~ in вносити гроші

payable adj той, що підлягає сплаті; make a bill ~
at the... Bank позначити місце платежу в ... банку
paying
adj
рентабельний;
~
capacity
платоспроможність
payment n плата, платіж, сплата
peg v штучно підтримувати (курс, ціну)
pegged exchange валютний курс, що штучно
підтримується
penalty n штраф, санкції; ~ clause пункт про
штрафну неустойку; be subject to а ~ підлягати
штрафу
privatization n приватизація
proceeds n виторг, прибуток, виручка; gross ~
валова виручка
profit n прибуток, дохід; ~ and loss account
рахунок прибутків та збитків
profitability n рентабельність
profitable adj прибутковий
profiteer n спекулянт, спекулювати
prompt 1. n день платежу, строк платежу; 2. adj
швидкий, негайний; ~ shipment негайна
відправка; ~ note повідомлення про строк
платежу
quote v призначати (ціну, ставку)
ratable adj той, що підлягає оподаткуванню; ~
value оціночна вартість
rate n ставка, норма, тариф, курс; ~ and taxes
комун. та державні податки, мита; ~ of duty
ставка; curb ~ стримувати зростання курсу
валюти; exchange ~ курс обміну валюти
rating n оцінка, визначення вартості; credit ~
оцінка кредитоспроможності
receipt n квитанція, розписка; against ~ під
розписку
record n протокол, запис; time ~ трудовий стаж
recoup v утримувати, відшкодовувати
recoupment n відшкодування
redeem
v
викуповувати,
виплачувати,
відшкодовувати; ~ a debt сплатити борг
remittance n переказ (грошей)
retail n роздріб, продаж уроздріб; ~ price
роздрібна ціна
sag v знижуватися (про ціну)
salary n заробітна плата
seek (sought) n розшукувати, домагатися
service n послуги, затрати на обслуговування,
сплата капітальної суми або процентів; ~ interest
charges сплачувати проценти
settle v вирішувати, врегульовувати, доходити
згоди; ~ an account сплатити по рахунку; ~ a bill
сплатити рахунок

settlement n рішення, угода; ~ days дні
розрахунку; final ~ повний розрахунок
share n v частка, акція; ділити, розділяти, бути
пайщиком; ~ to bearer акція на пред’явника; ~ in
profits брати участь у прибутках; ~ holder
акціонер
sink (sanh, sunk) v знижуватися, падати,
вкладати (капітал); ~ a debt погасити борг; ~ in
price знизитися в ціні
sinking fund амортизаційний фонд
slip n талон, бланк; deposit ~ бланк, що
заповнюється при внесенні суми на поточний
рахунок smash n банкрутство; go to ~
збанкрутувати
solvency n платоспроможність; credit ~
кредитоспроможність business ~
speculate v грати на біржі ~ for the fall (decline)
rise грати на пониження/підвищення; ~ in
differences грати на різницю
speculation n 1. гіпотеза; 2. біржова гра
stagnation n застій; fall into ~
stale adj прострочений, спізнілий; ~ debt
stock n 1. інвентар, запас, склад, мати на складі;
~ of gold золотий запас; ~ of money in the country
грошова маса; be out of ~ не мати на складі; 2.
акціон. капітал, акція, фонди, цінні папери;
equity ~ звичайні акції; joint ~ акціонерний
капітал; ~ exchange фондова біржа; ~ holder
акціонер
stringency n брак грошей
subject n 1. предмет (розмови); питання; тема; 2.
об’єкт, предмет
subsidy n субсидія, дотація
surety n гарантія, порука, застава, гарант; act as
~ поручитися за когось
surplus n надлишок, зайвина, прибуток,
резервний капітал; ~ dividend, ~ fund резервний
фонд
surtax n додатковий прибутковий податок,
обкладати податком
suspension n тимчасова зупинка
swing n коливання
table of rates n тариф
take-in n обман
take-off n знижка, комісія
taker n підприємець
takings n бариші, прибутки
tax n податок; ~ declaration; ~ exempt (tax free)
вільний від податку; ~ incentives податкові
пільги; assessed ~ майновий податок; excise ~s
акцизний збір; be liable to ~ підлягати

оподаткуванню; value added ~, VAT податок на
добавлену вартість
taxation n податки, оподаткування
transaction n операція
transfer n передача, трансферт; перерахування
(грошових сум)
trest n довірче товариство, трест
trestworthy adj кредитоспроможний
uncovered adj незабезпечений; ~ paper money
незабезпечені паперові гроші
undercharge n занадто низька ціна
undercharge v брати (призначати) занадто
низьку плату
undercut v штучно знижувати ціни
unit n одиниця; ~ of account розрахункова
одиниця;
european
currency
~
(ECU)
Європейська валютна одиниця; monetary ~
грошова одиниця
unrated adj невстановлений
valid adj чинний, законний
validate v ратифікувати; затверджувати
validity n обгрунтованість, законність
value n ціна, вартість, валюта; оцінювати; ~
appraisement оцінка вартості; ~ in account валюта
на рахунку; face ~ номінал; syn. par ~
vault n сейф; cash in ~ готівка
velocity n швидкість; ~ of money швидкість обігу
грошей
vend v продавати
vendee n покупець
vender n продавець
vendue n аукціон
verify v засвідчувати, перевіряти
warrant n посвідчення, свідоцтво, купон;
гарантувати; ~ in the name of доручення на ім’я
welfare n добробут
wholesale n оптова торгівля, оптом
wind up v виводити сальдо
worthiness n вартість
year under review звітний рік
yield n прибуток, прибутковість; давати
прибуток; ~ interest давати процентний
прибуток; ~ a loss нанести збитків

MEDIA AND COMMUNICATIONS
MASS MEDIA
alternative TV альтернативне телебачення
broadcast v транслювати, передавати
broadcasting n трансляція, передача
BBC – British Broadcasting Corporation
Британська радіомовна корпорація

brochure n брошура
TV channel телевізійний канал
leaflet n листівка
magazine n журнал
mass media засоби масової інформації
satellite TV супутникове телебачення
transmit programmes передавати програми
NEWSPAPERS AND MAGAZINES
advertisement n реклама
advertize v рекламувати
advertizing n рекламування; subliminal ~
реклама, яка впливає на підсвідомість
circulate v тиражувати, розповсюджувати
circulation n тираж, розповсюдження
commercial n рекламна, комерційна передача
commercial adj комерційний
crucial issue важливе, критичне питання
feature n сенсаційний матеріал, стаття
feature v відводити найважливіше місце (в
газеті)
gossip column розділ світської хроніки
gossip writer репортер розділу світської хроніки
item n новина, повідомлення (в газеті)
periodical n журнал, періодичне видання
tabloid n бульварна газета
tit-bit n цікава новина
INVESTIGATIONS
inquiry n
interview n інтерв’ю
interviewer n інтерв’юер, журналіст, який бере
інтерв’ю
list smth. as (essential) n відмітити щось як
(важливе)
under observation під наглядом
outrank v перевищити за рейтингом
public opinion poll опитування громадської
думки
pollster n людина, яка проводить опитування
громадської думки
question on the matter допитати по справі
questionnaire n анкета
rank v класифікувати, розподілити за рейтингом
research group група дослідження
survey n огляд, обслідування
survey’s findings дані огляду, обслідування
decline v знижуватися, занепадати
decline n зниження, занепад
expand measures поширювати заходи
freeze a programme заморозити програму
increase n зростання, збільшення

(low, high) level (ing) (високий, низький) рівень
pertain (to) v мати відношення до
reduce v скорочувати
reduction n скорочення
THE VOICE OF THE GOVERNMENT
address v звернутися до
address n звернення
admission n визнання
admit v визнавати (помилку)
anouncement n заява, повідомлення
announсе v заявити, повідомити
appeal v звернутися до
appeal n звернення
brief (on) v коротко доповісти, зупинитися на
briefing n брифінг
concession п поступка; make ~ зробити поступку
dwell (on) v спинятися на (чомусь)
enlist support of заручитися підтримкою
initiate v починати, бути ініціатором
initiative n ініціатива
launch a campaign розпочати кампанію
linger (on) v зупинитися на…
long-term problems довгострокові проблеми
move n крок, хід; make а ~ вжити заходів
mouthpiece (of the government) рупор, виразник
reaction n реакція
react v відреагувати
spokesman n представник, делегат
statement n заява
state v повідомити, заявити, констатувати
voice the protest висловити протест
DISASTERS
avalanche n лавина
be affected with бути ураженим (хворобою),
терпіти (страждати від чогось)
be aimed at мати на меті
be found dead or missing виявляти (знаходити)
мертвими або пропалими безвісти
be relocated бути переселеним
blizzard n хуртовина, пурга
bruises on синяки на…
casualty n нещасний випадок
cause for concern причина занепокоєння
cope with справитись з, упоратись з
deploy the army розгорнути (використати)
війська
drought n посуха
earthquake n землетрус
face an enormous task зіткнутися з величезним
завданням

famine n голод
flood n повінь, затоплення
huge damage великий збиток
injuries n рани, поранення
land and air supply routes наземні і повітряні
шляхи забезпечення
malnutrition n недоїдання
meet the needs задовольняти потреби
relief corridors коридори допомоги
relief and rescue operations рятувальні операції
та надання допомоги
residential buildings будинки, де проживає
населення
panic v панікувати
panic n паніка; ~ -stricken охоплений панікою
victim n жертва
witness n свідок
CONFLICTS
admit responsibility взяти відповідальність
allegation n заява, голослівне твердження
blame n відповідальність, вина; set the ~ on smb.
покладати провину на ...
baseless accusations безпідставні обвинувачення
bomb attack бомбовий напад
campaign for support проводити кампанію по
підтримці
clash v зіткнутися
clash n зіткнення; in а ~ with у зіткненні з
complain v скаржитись
complaint n скарга
insult n образа, зневага
insult v ображати, зневажати
persuade v переконувати
persuasion n переконання
persuasive adj переконливий
put pressure on натискувати на
be pursued by переслідуватись кимось
raid n наліт/рейд
reach an accord досягти згоди
rocket attack ракетна атака
threaten v погрожувати
threat n загроза
tornado n торнадо
tsunami n цунамі
warn v попереджувати
warning n попередження
MEDIA AND SOCIETY
abolish the government’s power to censor the
press відмінити право уряду на цензуру преси

abridge the freedom of speech обмежувати
свободу слова
air v обговорювати
array n велика кількість; dizzying ~ of media
choices запаморочлива кількість різних джерел
інформації
barge into people’s homes вдиратися в оселі
basic human rights основні права людини
be aimed at бути розрахованим на; syn; be
catered for, designed for, intended for
bias n упередженість; cause a ~ викликати
упередженість
be slanted in a certain direction бути
упередженим/небезстороннім
be wronged by publication потерпіти від
публікації
breakthrough n великі зрушення, прорив:
broadcast overseas радіомовлення на закордон
business malpractice зловживання в сфері
бізнесу
carry news подавати новини
change one’s emphasis змінити акценти
circulation n тираж
have an average circulation (of) мати середній
тираж
commercial n 1. рехлама та об’яви; 2. рекламна
комерційна програма; amusing, well made, witty
~s дотепна, вміло зроблена реклама; ant. boring,
dull, dumb ~s нецікаві, сірі, невиразні рекламні
повідомлення
concentrate on features, personality profiles
приділяти головну увагу нарисам, розповідям
про відомих людей
conform to regulations підкорятися правилам
copyright n авторське право
cover different topics пропонувати репортажі
(матеріали) різної тематики
coverage n огляд (новин), репортаж; news/sport ~
огляд новин, спортивних подій; television ~
телевізійний репортаж; give (introduce) extensive
(critical) пропонувати обширний (критичний)
огляд; provide instantaneous ~ of major events
throughout the world миттєво надавати репортаж
про основні події в світі; stress ~ of приділяти
особливу увагу питанням про щось
damage n збиток, втрата, пошкодження; v
завдати збитків, пошкодити; ~ (injure) one’s
reputation дискредитувати кого-небудь
damaging adj дискредитуючий; publish ~
information about a person on trial публікувати
дискредитуючі факти про людину, що
знаходиться під слідством

declining interest інтерес, що вщухає
expose v викривати; ~ social corruption/wrong
doing викривати корупцію/зловживання; ~ smb.
to public ridicule виставити когось на загальне
осміяння
give a false impression of smth. давати невірне
уявлення про щось
increase the feeling among people that сприяти
поширенню думки, що...
in depth analysis глибокий аналіз
keep one’s private life private не втручатися в
приватне життя людини
libel n наклеп; ~ suit судова справа про наклеп;
sue for ~ порушувати судову справу про наклеп
libelous adj наклепницький
license n ліцензія, дозвіл
be licensed to smth. мати дозвіл на щось
local community happenings місцеві події
make smth. public оприлюднити щось
monitor v контролювати; syn. impose a strict
control over smth. жорстко контролювати щось
muckrake v розслідувати та викривати
адміністративні та політичні махінації
muckraker n журналіст, що робить сенсаційні
викриття
news n новини; hard ~ політичні новини; ~
analyst коментатор новин; ~ of general interest
новини, що мають загальний інтерес
newspaper n газета; quality ~ “солідна” газета,
серйозний друкований орган, впливова преса;
popular ~ масова преса; ~s of international
excellence газети, що мають міжнародне
визнання
operate v працювати; ~ on a nonprofit basis
працювати, не приносячи прибутку; ~ a radio
station керувати радіостанцією
overstep the bounds of one’s rights перевищити
свої права (повноваження)
owe one’s international reputation to smb. бути
зобов’язаним своєю всесвітньою популярністю
кому-небудь
personality n знаменитість; movie and TV ~ кіно
та телевізійна знаменитість; musical ~
популярний музикант; syn. celebrity
place smth. in the hands of people віддавати
щось в руки спільноти
present different viewpoints on a controversial
issue висловити різні погляди зі спірних питань
prime-rime n пора дня, коли телебачення має
максимальну кількість глядачів
promote public unrest викликати занепокоєння
громадськості

range v охоплювати
reader n читач; average ~ середній читач;
educated ~ освічений читач; readership коло
читачів; have mass (huge, large) ~ мати величезну
кількість читачів; win the largest ~s мати
найбільшу кількість читачів
reading n читання; be on the daily ~ list of бути
звичайним/регулярним джерелом інформації для
когось; syn. be standard reading for smb.
refuse to identify the sources відмовитися
повідомити джерела інформації
report n повідомлення; on-the-spot ~ of events
оперативне повідомлення з місця пригоди чи
події
reporter
n
журналіст;
investigative
~s
журналісти, що проводять розслідування
питання, збирають конфіденційну інформацію
reporting
n
повідомлення;
biased
(partial)/unbiased
(impartial)
~
упереджені/нсупереджені репортажі
shape v формувати; ~ culture/values створювати
культуру, цінності
shaper n фактор, що формує; a significant ~ of
public opinion важливий фактор, що формує
громадську думку
sensationalism n сенсаційність; outrageous ~
відверта сенсаційність
sensationalist adj сенсаційний; ~ journalism
журналістика, побудована з розрахунку на
сенсацію
set up one’s activities and lifestyles around TV’s
program schedule будувати своє життя за
розкладом програм телебачення
spark interest/public pressure for викликати
інтерес (суспільний тиск)
story n газетний нарис, стаття; human interest ~
газетний нарис, що є цікавим для широкого
загалу; major ~ найбільш важливий нарис у
газетному випуску; stop а ~ from being published
не допустити статтю до публікації
subscribe v передплачувати
subscriber n передплатник
support by individual donations, grants from
foundations підтримка шляхом приватних
пожертвувань та грантів від установ
tabloid n 1. малоформатна газета і короткими
текстами та величезною кількістю ілюстрацій; 2.
бульварна газета; ~ journalism бульварна,
низькосортна журналістика
top-rate movies найбільш популярні кінофільми
whet the public appetite for smth збуджувати
інтерес до чого-небудь

writing n стаття; malicious ~ злобна,
недоброзичлива стаття; stirring ~ сенсаційна
стаття
NEWSPAPER ENGLISH.
CONFERENCES, TREATIES, AGREEMENTS
according to відповідно до; syn. in accordance
with відповідно до, згідно
agenda n порядок денний (зборів тощо); an item
of (on) the ~ питання на порядку денному; on the
~ на порядку денному
agreement n згода, домовленість; long-term ~
довгострокова угода; 5 year ~ п'ятирічна угода;
conclude an ~ укладати договір; reach an ~
досягти згоди; cancel an ~ відмінити (скасувати)
договір
conclusion n висновок, закінчення; come to а ~
дійти висновку
conference n конференція, нарада, з’їзд; a (forth
coming ~ майбутня конференція; round table ~
конференція за круглим столом; summit ~
нарада на найвищому рівні; conduct a meeting
проводити зустріч; attend ~ бути присутнім на
зустрічі
congress (forum) n конгрес, з’їзд; convene а ~
скликати, збирати конгрес, з’їзд
contract (for) n договір, угода, контракт на; draw
up а ~ складати договір
delivery (of some goods) n постачання (деяких
виробів)
discuss
v
обмірковувати,
обговорювати,
дискутувати
negotiations (on) n переговори; hold ~ вести
переговори; resume ~ відновити, продовжувати
переговори; top-level ~ переговори на
найвищому (державному) рівні; summit ~
переговори глав держав (урядів); bilateral ~
двосторонні
переговори;
multilateral
~
багатосторонні переговори; syn. talks (on)
on the occasion при нагоді, іноді
participant учасник
participate (in) брати участь syn. take part (in)
participation n участь
plenary meeting n пленарне засідання
proposal (move) n пропозиція; make a ~ вносити
пропозицію; advance ~ висувати, вносити
пропозицію; adopt ~ прийняти (ухвалити)
пропозицію;
approve
~
затверджувати
пропозицію; reject ~ не приймати пропозицію
question of mutual interest питання спільних
інтересів
representative n представник

resolution n рішення, резолюція; a draft ~ проект
резолюції; pass a ~ затверджувати резолюцію;
make amendments in a ~ вносити поправку до
резолюції
sitting n засідання; opening ~ перше засідання;
final ~ заключне засідання; public ~ відкрите
засідання
sponsor n організатор, упорядник, улаштовувач,
спонсор
sponsor a conference фінансувати, субсидувати
конференцію
treaty n договір, угода; ~ on friendship and
cooperation
договір
про
дружбу
та
співробітництво; conclude a ~ укладати угоду;
ratify a ~ затверджувати договір; sign a ~
підписувати договір
understanding
n
розуміння;
mutual
~
взаєморозуміння
VISITS
assistance (aid, help) n допомога; give ~ надавати
допомогу; offer ~ пропонувати допомогу; mutual
~ взаємна допомога; all-round ~ багатостороння,
всебічна допомога; disinterested ~ безкорислива
допомога
beneficial adj вигідний, корисний; mutually ~
contacts взаємовигідні зв’язки
benefit n користь, прибуток
contacts n контакти, знайомства, зв’язки; make
(establish) ~ встановлювати зв’язки; longstanding ~ давні зв’язки; maintain ~ підтримувати
зв’язки; promote (expand) ~ поширювати зв’язки
delegation n делегація; head (lead) a ~ очолювати
делегацію; receive a ~ приймати делегацію;
accompany a ~ супроводжувати делегацію
exchange n обмін; ~ in scientific fields обмін у
галузі науки; ~ of cultural links культурний
взаємообмін;
~
of
information
обмін
інформацією; ~ of experience обмін досвідом; ~
of delegations обмін делегаціями; ~ of visits
обмін візитами; ~ of speeches обмін промовами;
~ of views обмін думками; ~ of opinions обмін
поглядами, думками
express v виражати, висловлювати; ~ (warm)
gratitude висловлювати вдячність, подяку; ~ the
unanimity of views виражати одностайність
поглядів; ~ one’s satisfaction висловлювати
задоволення
in honour of на честь (когось)
invitation n запрошення; reject an ~ відхилити
запрошення; accept an ~ приймати запрошення;

at (on) the ~ of на запрошення; in keeping with the
~ за запрошенням
mark (celebrate) v святкувати
(on the) arrival n прибуття
profit n користь, вигода, прибуток
profitable adj прибутковий, вигідний
ties, links n зв’язки; economic ~ економічні
зв’язки; strengthen ~ зміцнювати зв’язки
visit n візит; pay a ~ відвідати; be on a ~ (official,
unofficial) відвідувати (офіційно, неофіційно); a
working ~ робочий візит; a return (reply) ~ візит у
відповідь; a ~ of friendship візит дружби
welcome n привітання; you are ~ ! будь ласка!;
give a warm cordial ~ to... щиро приймати
(привітати)…
INTERNATIONAL EVENTS
advantage (of, over) n перевага над; take ~ of
скористатися з чогось
appeal, call n заклик, звернення (до)
armaments n озброєння; nuclear ~ ядерне
озброєння
arms n зброя; conventional ~ звичайна зброя;
offensive ~ наступальна зброя
arms race n гонка озброєнь; stop ~ зупиняти
гонку озброєнь; end ~ припиняти гонку
озброєнь; limit ~ обмежувати гонку озброєнь;
curb ~ приборкувати, стримувати гонку озброєнь
ban v забороняти
carry out v проводити; syn. conduct
cooperate v співпрацювати; to ~ in the field
(sphere, branch, area) of співпрацювати в галузі
(сфері) діяльності
cooperation n співробітництво; close ~ тісне
співробітництво;
broad
~
широке
співробітництво; many-sided ~ багатостороннє
співробітництво; multifaced ~ багатостороннє
співробітництво; multiform ~ різноманітне
співробітництво;
fruitful
~
плодотворне
співробітництво;
business
~
ділове
співробітництво; long-term ~ довгострокове
співробітництво
cut down v скорочувати; syn. reduce
declare v декларувати, оголошувати, заявляти,
проголошувати
decrease n зменшення, зниження, ослаблення
decrease v зменшувати, убувати
demand v вимагати, домагатися
demands n вимоги; satisfy the ~ задовольняти
вимоги; syn. (meet) the interests, the needs
disarmament n роззброєння; achieve ~ досягти
роззброєння; complete ~ повне роззброєння

halt (stop) v 1. зупиняти; 2. вагатися
increase n підвищення, зростання, наростання
increase v збільшувати, підвищувати, наростати
long-term
cooperation
довгострокове
співробітництво
market n ринок; the world ~ світовий ринок
missile n ракета
moratorium n мораторій; ~ on testing nuclear
weapons мораторій на випробування ядерної
зброї
mutually advantageous terms взаємовигідні
умови
observe v 1. спостерігати; 2. вивчати
peace n мир
peaceful
coexistence
of
states
мирне
співіснування держав
programme n программа
public adj громадський; ~ figure громадська
фігура; ~ opinion громадська думка
purpose n мета, ціль; syn. aim, objective, goal
pursue the policy (of peace) проводити політику
(миру)
relations
n
відносини;
neighbourly
~
добросусідські
відносини;
commercial
~
комерційні відносини; trade ~ торгові відносини;
establish diplomatic ~ встановити дипломатичні
відносини; break up ~ розірвати відносини
respect the right(s) поважати права
security n 1. безпека; 2. гарантія
set n установлювати, засновувати; syn. establish,
introduce
settle a conflict by peaceful means вирішити
конфлікт мирними засобами
stand n положення, становище; syn. position
stand for v підтримувати
tension n напруженість; international ~
міжнародна напруженість; relax ~ зменшувати
напруження; syn. lessen, reduce ~
test n випробування; nuclear ~ ядерні
випробування; underground nuclear ~ підземні
ядерні випробування; resume nuclear ~s
продовжувати ядерні випробування
trade n торгівля; foreign ~ зовнішня торгівля;
inner home ~ внутрішня торгівля; do (conduct)
carry on ~ торгувати; a ~ partner торговельний
партнер; a ~ turnover торговельний оборот, set
up/create
a
~
organization
засновувати
торговельне підприємство
war n війна; nuclear ~ ядерна війна; cold ~
холодна війна; unleash ~ розв’язувати війну;
eliminate ~ ліквідувати війну; abolish ~
припинити війну; prevent ~ запобігати війні;

avert ~ уникати війни; eliminate the danger of ~
знищувати загрозу війни
weapon n зброя; ~(s) of mass destruction зброя
масового знищення; ban nuclear ~-s забороняти
ядерну зброю; prohibit ~ забороняти ядерну
зброю; the non-proliferation of nuclear ~
непоширювання ядерної зброї
within the frame у межах програми (плану)
MASS MEDIA EXPRESSIONS
As it is reported from London... Як
повідомляють з Лондона...
As it was pointed out in the editorial (said in the
report, written in the appeal, underlined in the
message)... Як вказано в статті (сказано в
доповіді, написано в творі, наголошено у
посланні)...
Here are some interesting news items (items of
news) from... Передаємо деякі важливі
повідомлення з...
Here are the news headlines. Передаємо зміст
повідомлень (Сьогодні у випуску...)
Here are the main points again. А зараз про
найголовніші події ще раз.
Here goes the beginning. Починаємо передачу.
Here is the news read by... Слухайте останні
новини, їх читає (диктор)...
Here is the news in detail... Тепер про події
докладно....
How many channels has your TV? Скільки
каналів у Вашому телевізорі?
In a friendly and businesslike atmosphere they
exchanged views on a wide range of problems
(questions). В дружній та діловій атмосфері вони
обмінялися думками з широкого кола питань.
In the opening lines of the article the author tells
about... Спершу автор статті розповідає...
In this edition of the news (newsreel)... В цьому
випуску новин...
Let’s listen to the weather report. Послухаємо
прогноз погоди.
My set has gone out of order. Мій приймач
зіпсувався.
My set needs mending (repairing). Мого
приймача потрібно ремонтувати.
Our TV aerial is run up on the roof. Наша
телеантена встановлена на даху.
Sports telecasts are enormously popular.
Спортивні
передачі
по
телебаченню
надзвичайно популярні.
Switch on the other dial. Перемкніться на іншу
хвилю.

That is the news in brief. Це був короткий огляд
новин.
The article deals with the international affairs
(current events in our country). У статті йдеться
про міжнародні справи (про поточні події в
нашій країні).
The article presents the general picture of...
Стаття висвітлює загальну картину...
The author provides a detailed analysis of...
Автор робить детальний аналіз...
The key-note of the article... Головна думка
статті...
The most important item is... Найважливішим
повідомленням є...
The newspaper carries an article on... В газеті
вміщена стаття про...
The next news bulletin is at 8 a.m. Наступний
випуск новин слухайте о 8-й годині.
The purpose (aim) of the article is to discuss
(show)... Метою статті є обговорення (показ)...
They had talks on different problems connected
with... Вони говорили про різні проблеми,
пов’язані з...
This is the end of the news headlines. Ми
передавали короткий зміст випуску останніх
новин.
This news is broadcast from... Новини
передаються із...
Transmission for... is closing down for an hour.
Ми перериваємо передачу для... на одну годину.
We can draw a conclusion... Ми можемо зробити
висновок...
We shall be on the air at the same time
tomorrow. Слухайте нас завтра в цей самий час.
What’s on the wireless (air) tonight? Що
передають сьогодні ввечері по радіо?

GENERAL LEXICS
abandon v залишати, кидати, припиняти
absorb v поглинати, захоплювати; syn. engross
absorption n поглинання, убирання
abrupt adj різкий, несподіваний
abruptly adv різко, несподівано
abruptness n різкість, несподіваність
addict n наркоман
addicted (to) adj такий, що має звичку до чогось
addiction n нахил (до чогось), погана звичка
addictive adj такий, що призводить до звикання
adopt an attitude of зайняти певну позицію
(щодо когось чи чогось)

alarm n тривога; an ~ bell сигнальний дзвінок; an
~ clock будильник; a false ~ даремна тривога; a
fire ~ сигнал пожежі; raise an ~ підняти тривогу
alarm v занепокоїти
annoy v дратувати, непокоїти syn. vex, irk,
bother, worry, harass, plague, pester, tease ant.
soothe, comfort; be ~ed at/over smth. дратуватися
із-за чогось; be ~ed with smb. бути
роздратованим кимось
annoying adj такий, що дратує; syn. bothersome,
irritating, troublesome, harassing, tormenting,
nagging, vexatious
avert v відвести, уникати; syn. avoid
avoidable adj такий, якого можна уникнути
be down on smb. бути суворим з кимось
be in disgrace бути в немилості
be in search of smb. or smth. шукати когось чи
щось
be in a tight corner бути в скрутному становищі
be inclined to do smth. мати намір щось зробити
be knowledgeable about/in smth. розумітися на
чомусь
be man enough бути справжнім чоловіком
be one pace (mile) from smb. or smth. бути
зовсім близько до когось чи чогось
be reluctant to do smth. неохоче братися за щось
bring v (with prepositions and adverbs)
приносити;
~
about
викликати
щось;
спричиняти; ~ back згадувати; ~ to mind прийти
в голову; ~ down зменшувати, збивати; ~
someone down to earth побачити реальний стан
речей; ~ forward запропонувати; ~ home to
переконати; ~ in приносити (прибуток); ~ in a
verdict винести вирок; ~ on накликати; ~ out
виявляти, опублікувати; ~ round; переконати; ~
smb. to one’s or to his senses приводити до тями;
syn. ~ smb. round ~ to a conclusion довести до
кінця; ~ up виховувати, згадувати; ~ up to date
модернізувати
call out names робити перекличку
change the subject змінити тему
chatter v теревенити
chatterbox n балакун, торохтійка
chattering adj той, хто балакає, торохкотить; ~
like a magpie торохкотіти як сорока
cheer v підбадьоритися, підбадьорювати; ~
for/on підбадьорити, підтримати
cheer n веселість, слова радості, підтримки; give
three ~s for прокричати «ура» три рази
cheerful adj веселий, щасливий; syn. glad, happy,
light hearted, joyful, joyous ant. gloomy, cheerless
cheery adj веселий

Cheerio! На все добре; Щасливо!
Cheers! За ваше здоров’я!; На все добре!
claim one’s attention привертати увагу
clear v прочищати; ~ one’s throat відкашлятися
(перед тим, як почати говорити)
come out v (about results) надійти (про
результати)
come up to one’s expectation виправдати надії;
syn. meet one’s expectations
compose v складати; syn. comprise, include, be
made up of
composition n твір
conceit n пиха
conceited adj пихатий; гонористий
concentrate v зосереджуватися
concentration n зосередження
conduct n поведінка
conduct v поводитися
confirm v підтвердити
confirmation n підтвердження
confirmed adj упевнений, підтверджений
contest v змагатися; syn. contend
contest n змагання
contestant n учасник змагань; syn. contender
contestable
adj
такий,
що
піддається
випробовуванню
cunning adj хитрий; syn. sly
cunning n хитрість, підступність
date back (to) сягати; брати початок
describe with much detail (in great detail)
описати з подробицями
disgust n огида, відраза
disgust v мати відразу до когось/чогось
disgusting adj огидний, бридкий
effect п дія, вплив; be of little (much, no) ~
подіяти слабо, (значно, ніяк не подіяти);
have/produce an ~ on smb. мати вплив на когось;
be in ~ бути в силі; bring/carry into ~ виконувати;
be calculated for ~ бути розрахованим на ефект;
talk for ~ говорити задля ефекту
effective adj ефективний; ant. ineffective
неефективний
efficient adj кваліфікований; діяльний
efficiently adv ефективно, вміло
elate v підбадьорювати, піднімати настрій
elation n радість, захват
emerge v з’являтися, виникати; syn. issue
emergency n непередбачений випадок, скрута;
syn. juncture, contingency, pinch, crisis
evade v уникати, усунути
evasion n ухилення, уникнення

evasive adj ухильний; take ~ action ухилятися від
чогось
exchange n обмін; in ~ на заміну; get (give) smth.
in ~ (for smth.) отримати (дати) щось на заміну
(чогось)
exchange v обмінюватися; syn. swap/swop
extravagant adj марнотратний; ant. thrifty
extravagance n марнотратність
fault n недолік; find ~ with smb. (smth.) надто
прискіпливо ставитися до когось (чогось),
вишукувати недоліки; syn. to pick on smb.
responsibility for smth. wrong; through no fault of
one’s own не з чиєїсь вини; ant. merits
fuss n суєта, метушня
fuss v метушитися; make a ~ about/over smth.
метушитися з-за чогось, над чимось; make а ~ of
smb. метушитися біля когось
fussy adj метушливий; be ~ about smth.
метушитися із-за чогось
get a square deal отримати справедливе
ставлення
get through пройти, здати (екзамен)
glare n блиск, сліпуче світло
glare v блистіти
glaring adj яскравий, помітний, грубий (про
помилку)
go v (with prepositions and adverbs) йти; ~ about
починати; ~ at (smth. or smb.) кидатися на
когось, енергійно братися за справу; ~ back 1.
повертатися; 2. порушити (слово); ~ behind
переглядати, вивчати; ~ by 1. проходити повз; 2.
керуватися; ~ down 1. одобрювати 2. впасти (в
чиїхось очах); ~ down the drain бути
змарнованим (про час, гроші); ~ easy бути
тактовним по відношенню до...; ~ as/so for as
насмілюватися
щось
зробити;
~
into
розслідувати; ~ over вивчати в деталях; ~ past
проходити; ~ round ходити, привертаючи до
себе увагу
guilt n вина, провина; syn. blame, fault
guilty adj винний; ant. innocent, guiltless; be ~ of
(doing) smth. бути винним у чомусь; find smb. ~
(innocent) визнати винним (невинним); have а ~
look (smile, conscience) мати винуватий вигляд
(посмішку, нечисту совість); feel (look) ~
відчувати себе винним (виглядати винним);
plead (not) ~ визнати (не визнати) свою вину
hand n рука; an old ~, good ~ at smth. бути
умілим у чомусь; ant. not much of a hand at smth.
бути недосить умілим у чомусь; at ~ під рукою;
by ~ вручну; eat out of someone’s ~ підкорятися
комусь; give smb. a free ~ надати ініціативу

комусь; ~ in glove (with) дуже близький, тісно
пов’язаний; hat in ~ з протягнутою рукою; on the
one/other ~ з однієї сторони/з іншої сторони; try
one’s ~ (at) спробувати себе (в); wash one’s ~s of
вмити руки
hint n натяк; drop а ~ натякнути; give а person a
gentle (broad) ~ злегка натякнути
hint v натякати
humiliate v принижувати
humiliation n приниження
humiliating adj принизливий
ignore v ігнорувати; ant. consider, regard
ignorant adj незнаючий, некомпетентний
ill погано; ill-informed невірно інформований; illmannered з поганими манерами; ill-bred погано
вихований
involve v утягувати, залучати
involvement n причетність
involved adj причетний
jerk v сіпати, смикати; syn. twitch; ant. shove
jerk n поштовх
physical jerks фізичні вправи
jerky adj той, що рухається різкими поштовхами
judge one’s age визначити вік
keep an eye open for smth. пильно стежити за
кимось, чимось
look v (with prepositions and adverbs) дивитися; ~
about; оглядатися, обдивлятися; ~ down on/upon
зневажати; ~ on спостерігати; ~ out берегтися;
one’s own ~ out своя точка зору; ~ up провідати
когось, відвідати; ~ up to smb. поважати, високо
цінити кого-нсбудь
lose v втрачати; ~ one’s head; розгубитися; ~
one’s heart to smb. закохатися в когось; ~ heart
розчаруватися; ~ one’s place (in a book, etc.);
загубити місце (в книзі); ~ sight/track of
smb./smth. втратити слід когось/чогось; ~ one’s
temper вийти з себе, розсердитися
loss n втрата; be at а ~ бути в скрутному
становищі, розгубитися
be lost in thought (wonder, admiration)
повністю заглибитися в думки (бути дуже
здивованим, у повному захваті)
be lost upon smb. не справити враження
make
much
of
smb.
підлещуватися,
підлабузнюватися
open on to smth. (of a window, a door) перен.
відкрити дорогу, зробити можливим
overlook v 1. упустити; 2. виходити на... (про
вікна); syn. open on, to give on, face, miss
picture oneself уявляти собі
promote v просувати

promotion n просунення
put smb. wise as to what (how, when) or about
smth. наставляти когось на щось; відкривати
комусь на щось очі
question v допитувати, опитувати
raise one’s voice to smb. піднімати голос на
когось
rattle v тріщати, гриміти; ~ off відтарабанити; ~
away/on бентежити; syn. embarrass, discomfit,
abash, faze
rattled знервований
reduce v скорочувати; ~ someone to tears довести
когось до сліз; syn. decrease, lessen, diminish,
abate, dwindle
reduction n скорочення, урізання
regret smth. жалкувати за чимось
resent v обурюватися, ображатися
resentful adj обурений
resentment n обурення
rummage through smth. v ритися в чомусь
set v встановити, поставити; ~ eyes on бачити; ~
smb. against smth. під’юджувати одну людину
проти іншої; ~ someone’s teeth on edge злякати
когось; ~ one’s heart (mind, hopes) on захопитися
чимось; мати велике бажання до чогось
set adj рішуче настроєний; встановлений;
застиглий, готовий
set n спільнота; положення
shift v перемішувати; ~ the blame on to smb. else
перекласти вину на когось; ~ one’s ground
змінити свою точку зору
shift n зміна, переміщення
shifty adj винахідливий
slave over smth. v тяжко працювати над чимось
slight n зневага, неповага; легкий, слабий
slight v зневажати; syn. hurt
smart adj розумний, різкий, елегантний; а ~
alec(k) розумник (нег.)
smarten up v об’єднатися
sophisticated adj витончений, досвідчений
sophistication n витонченість
sound adj здоровий, кріпкий; (as) ~ as а bell
цілком здоровий; safe and ~ живий; здоровий
soundly adv кріпко
stake n ставка; put smth. at ~ поставити чиєсь
життя на карту; be at ~ бути поставленим на
карту
stake v ризикувати, ставити на карту
store v зберігати, накопичувати
store n запас, резерв; in store попереду, в
майбутньому; set much/great, ~ by smth./smb.
надавати чомусь великого значення, високо

цінувати щось; ant. set small/little ~ by smth. smb.
не надавати чомусь великого значення
stuff n матеріал
stuff v наповнювати, формувати
stuffy adj задумливий
suffer no embarrassment не знітитися
suggest v запропонувати
suggestion n пропозиція
take (great) pains to do smth. докласти
(великих) зусиль, щоб зробити щось
take sides with smb. підтримати когось
trust л довіра; have (put, repose) ~ in smb. (smth.)
довіряти комусь/чомусь ant. mistrust
betray smb’s trust, win smb’s trust зрадити
чиюсь довіру; завоювати чиюсь довіру
trust v довіряти; ~ to chance (to luck) сподіватися
на вдачу, збіг обставин; ~ to one’s memory
покладатися на пам’ять; syn. entrust
entrust smb. with smth. довірити комусь щось; ~
smb. to do smth. довірити комусь щось зробити
trustful adj довірливий; syn. trusting
trustingly adv довірливо
trustworthy adj гідний довіри
under circumstances за таких обставин
urge v спонукати, підштовхувати
urgency n терміновість, невідкладність
urgent adj негайний, невідкладний
value n цінність
value v цінити
valuable adj цінний
valued adj цінний, що цінується
invaluable adj неоціненний, неоцінний
valueless adj непотрібний
valuables n коштовності
way n шлях; block the ~ загородити прохід; clear
the ~ звільнити прохід; make ~ дозволити прохід
(проїзд); feel (grope) one’s ~ пробиратися; give ~
зламатися, здаватися; go out one’s ~ вибиватися
із сил; out of the ~ віддалений; know (see, find
out)which ~ the wind blows знати з якого боку
вітер віє; know one’s ~ about собі на умі; all
(quite, just) the other ~ about навпаки; (in) one ~ or
another (other, the other) так чи інакше; have a ~
with smb. ладити, знаходити з ким-небудь
спільну мову; it (this) is always the ~ with smb. як
звичайно, як завжди він/вона робить; in no ~ ні в
якому випадку; by ~ of шляхом; under ~ невдовзі

APPENDIX
COMMON ABBREVIATIONS
(G)OP – (General) Opinion Poll (Загальне)
опитування населення
AFL – American Federation of Labour
Американська Федерація Праці (АФП)
ANC – African National Congress Африканський
Національний конгрес (АНК)
АР – Associated Press Агенція новин
“Асошіейтед Прес”
ASEAN – Association of South-East Asian Nations
Асоціація держав Південно-Східної Азії
(АСЕАН)
BBC – British Broadcasting Corporation
Британська корпорація з телебачення та
радіомовлення (Бі-Бі-Сі)
BIS – Bank for International Settlements Банк
міжнародних розрахунків (БМР)
СВС – Canadian Broadcasting Corporation
Канадська корпорація з телебачення та
радіомовлення
CD – 1. Diplomatic Service (Corps Diplomatique)
Дипломатичний корпус 2. Compact disc
лазерний диск для звукозапису
СЕ – Council of Europe Рада Європи
CEO – Chief Executive Officer виконавчий
директор (менеджер)
CIA – Central Intelligence Service Центральне
розвідувальне управління (ЦРУ)
CID – Criminal Investigation Department Відділ
карних розслідувань
COI – Central Office of Information Центральне
інформаційне агенство
EBRD – European Bank for Reconstruction and
Development Європейський банк реконструкції і
розвитку
EC – Executive Committee Виконавчий комітет
ЕСЕ – Economic Commission for Europe
Європейська економічна комісія ООН
ECOSOC – Economic and Social Council
Економічна і соціальна рада ООН
ECU – European Currency Unit Європейська
валютна одиниця (ЕКЮ)
EEC – European Economic Community
Європейська економічна спільнота
EFTA – European Free Trade Association
Європейська асоціація вільної торгівлі

ЕІВ – European Investment Bank Європейський
Інвестиційний банк
ЕМА – European
Monetary Agreement
Європейська валютна угода
EMS – European Monetary System Європейська
валютна система
ESAS – Environmentally Sensitive Areas зони
економічної небезпеки
FAO – Food and Agricultural Organization
Продовольча і сільськогосподарська організація
ООН
FBI – Federal Bureau of Investigation Федеральне
бюро розслідувань (ФБР)
GATT – General Agreement on Tariffs and Trade
Генеральна угода по тарифах і торгівлі (ГАТТ)
GDP – Gross domestic product Валовий
внутрішній продукт (ВВП)
GHQ – General Headquarters Головна штабквартира організації чи фірми
GNP – Gross national product Валовий
національний продукт
IAEA – International Atomic Energy Agency
Міжнародне агенство з атомної енергії
(МАГАТЕ)
ICC – Internatiortal Chamber of Commerce
Міжнародна торговельна палата
IDA – International Development Association
Міжнародна асоціація розвитку
ІЕО – 1) International Economic Organizations
Міжнародні господарчі організації; 2) Interstate
Economic Organizations Міждержавні економічні
організації
ILO – International Labour Organization
Міжнародна організація праці
IMF – International Monetary Fund Міжнародний
валютний фонд
INLA – Irish National Liberation Army Ірландська
національно-визвольна армія
IRA – Irish Republican Army Ірландська
республіканська армія
ITN – Independent Television News Незалежна
телевізійна агенція новин
МЕР – Member of European Parliament Член
Європейського Парламенту
MP – Member of Parliament Парламентарій, член
парламенту

NAS – National Association of Schoolmasters, UK
Національна асоціація директорів шкіл
NASA – National Aeronautics and Space
Administration, USA Національне управління з
аеронавтики та космічних досліджень (НАСА)
NATIS
–National
Information
Systems
Національні інформаційні системи
NCCL – National Council for Civil Liberties
Національна рада з громадських прав і свобод
NGO
–
Non-governmental
Organizations
Неурядові громадські організації
NUT – National Union of Teachers, UK
Національна профспілка вчителів
OAPs – Old Age Pensions Пенсії за віком
OAS – Organization of American States
Організація штатів СШA
OAU – Organization of African Unity Організація
Африканської єдності
OECU – Organization for Economic Cooperation
and Development Організація економічного
співробітництва і розвитку
OPEC – Organization of Petroleum Exporting
Countries Організація країн-експортерів нафти
(ОПЕК)
OSCE – Organization for Security and Cooperation
in
Europe
Організація
з
безпеки
і
співробітництва у Європі
PA – Press Association Асоціація працівників
преси
PC – 1. Personal Computer Персональний
комп’ютер; 2. Peace Corps Корпус Миру; 3.
Police Constable Поліцейський констебль
PEN – International Association of Writers
Міжнародна письменницька асоціація ПЕН
РМ – Prime Minister Прем’єр-міністр
PTA – Parent-Teacher Association Асоціація зі
співробітництва між батьками та вчителями
SALT – Strategic Arms Limitation Treaty Угода
про скорочення стратегічних наступальних
озброєнь
STP – Scientific and Technological Progress
Науково-технічний прогрес (НТП)
TUC – Trade Union Congress, UK Конгрес
профспілок Великобританії
UN(O) – United Nations (Organization)
Організація Об’єднаних Націй (ООН)
UNDP – United Nations Development Programme
Програма розвитку ООН
UNESCO – United Nations Educational Scientific
and Cultural Organization Організація з питань
освіти, науки та культури при ООН

UNICEF – United Nations Children’s Fund
Дитячий фонд при ООН
UNIDO – United Nations Industrial Development
Organization Організація з промислового
розвитку при ООН
VAT – Value Added Tax Податок на добавлену
вартість (ПДВ)
WB – World Bank Всесвітній банк
WCC – World Council of Churches Всесвітня
рада церков
WHO – World Health Organization Всесвітня
організація охорони здоров’я (ВОЗ)
WTO – 1. див. GATT/WTO; 2. World Tourism
Organization Всесвітня туристська організація
WTO – World Trade Organization Всесвітня
організація з торгівлі
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