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UNIT 1 FAMILY AND
RELATIONSHIPS
Family
ancestor 	
предок
aunt 	
тітка
brother 	
брат
child, children 	
дитина, діти
cousin 	двоюрідний брат чи
сестра
daughter 	
дочка
family history 	
сімейна історія
family member 	
член сім'ї
father/dad 	
батько
granddaughter 	
онука
grandson 	
онук
grandfather/grandpa 	
дідусь
grandmother/grandma 	
бабуся
great-grandfather 	
прадід
great-grandmother 	
прабабуся
husband 	
чоловік
mother/mum 	
мама
mother-in-law 	
теща, свекруха
nephew 	
племінник
niece 	
племінниця
only child 	
єдина дитина
parents 	
батьки
relative 	
родич
sibling 	
рідний брат або сестра
sister 	
сестра
son 	
син
son-in-law 	
зять
stepbrother 	
зведений брат
зведена сестра
stepsister 	
stepfather/stepdad 	
вітчим
stepmother/stepmum 	
мачуха
пасербиця
stepdaughter 	
stepson 	
пасинок
uncle 	
дядько
wife 	
дружина

Stages of life
adult 	
дорослий
baby 	
немовля
be born 	
народитися
be pregnant/be having a baby 	бути вагітною/чекати на
дитину
buy a house 	
купити будинок
childhood 	
дитинство
die 	
помирати
fall in love 	
закохатись
generation 	
покоління
get a job 	
отримати роботу
get married (to sb)/marry sb 	 одружитись
graduate from university/school 	закінчити університет/
школу
grow old 	
постаріти
grow up 	
вирости
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house-warming party/gift 	святкування новосілля/
новосільний подарунок
leave home 	покидати батьківський дім
pass your driving test 	здавати екзамен на
водіння автомобіля
retire (from work) 	
вийти на пенсію
retirement 	
пенсія
stage of life 	
період життя
start a family 	
створити сім'ю
teenager/teenaged 	підліток/підліткового віку

Family celebrations
anniversary 	
річниця
baby shower 	вечірка для майбутньої
мами
birthday 	
день народження
card 	
листівка
celebrate sth 	
святкувати щось
celebration 	
святкування
Christmas 	
Різдво
Christmas Eve 	
переддень Різдва
decorate the Christmas tree 	прикрашати різдвяну
ялинку
dress up (as a ghost) 	
наряджатися (привидом)
Easter/Easter Sunday 	
Пасха/Пасхальна неділя
family event 	
сімейна подія
Father’s Day 	
день батька
Halloween 	Хелоуін (День усіх святих)
invitation 	
запрошення
invite sb to sth 	
запрошувати когось
Maundy Thursday 	
Чистий четвер
New Year’s Eve 	
переддень Нового року
party 	
вечірка
have/give a ~ 	
мати/проводити вечірку
present 	
подарунок
give a ~ 	
дарувати подарунок
receive a ~ 	
отримувати подарунок
Thanksgiving (Day) 	
день Подяки
wedding 	
весілля

Relationships
acquaintance 	
знайомство
argument/row 	
сварка/ суперечка
have an ~/a ~ with sb 	
посваритися з кимось
get into an ~ 	
втягнутися у сварку
boyfriend/girlfriend 	коханий (друг)/кохана
(подруга)
break up/split up (with sb) 	
розійтися з кимось
close friend/relative 	
близький друг/родич
co-worker 	
співробітник
date 	
побачення
first ~ 	
перше побачення
play ~ 	дитяче свято, зустріч;
"побачення в пісочниці"
fall in love (with sb) 	
закохатися в когось
~ at first sight 	закохатися з першого
погляду
fall out with sb 	
посваритися з кимось
friend 	
друг
friendship 	
дружба
get on with sb 	
ладнати з кимось
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go out with sb 	
зустрічатися з кимось
look up to sb 	
обожнювати когось
make up (with sb) 	
помиритися з кимось
relationship 	
взаємовідносини
have a ~ with sb 	мати взаємовідносини з
кимось
take after sb 	бути схожим на когось (з
батьків)

Spending time together
chat (to friends) online/ 	
спілкуватися (з друзями)
through Skype
онлайн/ по Скайпу
eat out (with sb) 	
їсти не вдома (з кимось)
get together (with sb) 	зібратися разом (з
кимось)
go into town 	
поїхати в місто
go out of town 	
виїхати з міста
hang out (with sb) 	постійно бувати,
"зависати, тусуватися" з
кимось
play computer games/ 	
грати в комп'ютерні ігри/
on the games console
на ігровій приставці
rent a film/a DVD/a BluRay 	взяти напрокат фільм/
DVD
send text messages 	надсилати текстові
повідомлення
spend time 	
проводити час
text (sb) 	писати комусь
повідомлення
visit (sb) 	
відвідувати когось
work out (in the gym) 	тренуватися в
спортивному залі

Words in context
addiction 	схильність, шкідлива
звичка
acquaintance 	
знайомство
concept 	
поняття, ідея
envy 	
заздрити
embarrassment 	
зніяковілість, нерішучість
interaction 	
взаємодія
side effects 	
побічні ефекти

Expressions with MIND
change (sb’s) mind 	
come to (sb’s) mind 	
keep (sth) in mind 	
never mind 	
to my mind 	

змінити думку
прийти до думки
мати на увазі
не має значення
на мою думку

Other useful words and expressions
a family event 	
сімейна подія
a pretty important time 	
дуже важливий час
argue with sb 	
посваритися з кимось
family members 	
члени сім'ї
just in time 	
якраз вчасно
sound like fun 	виглядає (звучить)
смішно
take place 	
відбуватися
too busy (to do sth) 	
дуже зайнятий

UNIT 2 PEOPLE AND SOCIET Y
Appearance
age 	
вік
appearance 	
зовнішній вигляд
physical ~ 	
фізичний вигляд
attractive 	
привабливий
bald 	
лисий
beautiful  	
вродлива
beard 	
борода
build 	
статура
distinguishing features 	
визначні риси
elderly 	
похилого віку
eyes 	
очі
blue ~ 	
блакитні очі
brown ~ 	
карі очі
expressive ~ 	
виразні очі
green ~ 	
зелені очі
freckles 	
ластовиння
good-looking 	
гарний (а)
hair 	
волосся
blond ~ 	
світле (біляве) волосся
brown ~ 	
коричневе волосся
curly ~ 	
кучеряве волосся
dark ~ 	
темне волосся
fair ~ 	
русяве волосся
long ~ 	
довге волосся
short ~ 	
коротке волосся
straight ~ 	
пряме волосся
wavy ~ 	
хвилясте волосся
handsome 	
вродливий
height 	
зріст
in his/her early twenties 	
вік - трохи більше 20
in his/her late forties 	
вік - під 50
in his/her mid-thirties 	
вік - біля 35 років
in his/her teens 	
підліткового віку
looks 	
вигляд
medium build 	
середньої статури
medium height 	
середнього зросту
middle-aged 	
середнього віку
moustache 	
вуса
overweight 	
надмірна вага
plump 	
пухкий
pretty 	
гарненький
scar 	
шрам
short 	
низький
slim 	
стрункий
tall 	
високий
tattoo 	
татуювання
thin 	
худий
well-built 	добре побудований,
гарної статури
young 	
молодий
wrinkles 	
зморшки
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Personality
adventurous 	відчайдушний,
ризикований
aggressive 	
агресивний
ambitious 	амбіційний,
честолюбний
boring 	
нудний, набридливий
bossy 	
люблячий командувати
brave 	
сміливий
bright/intelligent 	розумний, тямущий,
здібний
cheerful 	
веселий
clever 	
розумний
confident 	
впевнений
control 	
контроль, контролювати
be in ~ 	
бути під контролем
creative 	
творчий
dishonest 	
нечесний
disloyal 	
невірний
friendly 	
дружелюбний
generous 	
щедрий, великодушний
gentle 	
ніжний
працелюбний
hard-working 	
have a (good) sense of humour 	мати хороше почуття
гумору
чесний
honest 	
незрілий
immature 	
нетерплячий
impatient 	
неввічливий
impolite 	
незалежний
independent 	
insecure 	ненадійний,
небезпечний
нетолерантний
intolerant 	
невідповідальний
irresponsible 	
добрий
kind 	
лінивий
lazy 	
loving 	
люблячий
вірний
loyal 	
mature 	
зрілий, змужнілий
підлий
mean 	
негативний
negative 	
загадковий
mysterious 	
оригінальний
original 	
терплячий
patient 	
особистість
personality 	
ввічливий
polite 	
позитивний
positive 	
риса (характеру)
quality (of character) 	
спокійний
quiet 	
realistic 	
реалістичний
надійний
reliable 	
невимушений, спокійний
relaxed 	
responsible 	
відповідальний
грубий
rude 	
надійний, безпечний
secure 	
егоїстичний, себелюбний
selfish 	
sensible 	розумний,
усвідомлюючий
чутливий, чуйний
sensitive 	
сором'язливий
shy 	
простий
simple 	
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silly 	
sociable 	
strong 	
stupid 	
talkative 	
tidy 	
tolerant 	
true (friend) 	
unambitious 	
unfriendly 	
unkind 	
unrealistic 	
unreliable 	
unselfish 	
untidy 	

дурний, нерозумний
товариський
сильний
дурний, нерозумний
балакучий
охайний
толерантний
справжній друг
нечестолюбний
недружелюбний
недобрий
нереалістичний
ненадійний
неегоїстичний
неохайний

Feelings and emotions
admire 	
захоплюватися
angry 	
злий
annoyed 	
роздратований
ashamed 	
присоромлений
astonished 	
здивований
avoid 	
уникати
be keen on sth 	бути зацікавленим у
чомусь
be mad about sth 	бути розлюченим на
щось
calm 	
спокійний
can’t stand sth 	
не витримувати щось
care about sb/sth 	піклуватися про когось/
щось
despise 	
зневажати
don’t mind sth 	
бути не проти
embarrassed 	
збентежений
be ~ about sth 	бути збентеженим
чимось
emotion/feeling 	
емоція/почуття
envious 	
заздрісний
feel 	
відчувати, почувати
~ about sth 	відчувати щось від
чогось
~ wanted 	
почувати себе потрібним
happy 	
щасливий
hate 	
ненавидіти
jealous 	
ревнивий, заздрісний
nervous 	
нервовий
pleased 	
задоволений
scared 	
наляканий
surprised 	
здивований
terrified 	
наляканий
upset 	
засмучений
worried 	
стурбований

Society and politics
aid 	
send ~ 	
anthem 	
border 	
charity 	
citizen 	
currency 	
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допомога
надсилати допомогу
гімн
кордон
благодійність
громадянин
валюта
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democratic (party) 	
демократична (партія)
donate money to charity 	пожертвувати гроші на
благодійність
election 	
вибори
general ~ 	
загальні вибори
lose an ~ 	зазнати поразки на
виборах
take part in an ~ 	
брати участь у виборах
win an ~ 	
перемагати на виборах
government 	
уряд
local ~ 	
місцевий уряд
head of state 	
глава держави
member (of an organization) 	 член (організації)
Member of Parliament (MP) 	
член парламенту
nation 	
нація
national 	
національний
~ anthem  	
національний гімн
opposition (politicians) 	
опозиція (політики)
parliament 	
парламент
politics 	
політика
political 	
політичний
~ party 	
політична партія
politician 	
політик
population 	
населення
president 	
президент
Prime Minister (PM) 	
прем'єр-міністр
raise money for charity 	збирати кошти на
благодійність
relief worker 	
рятівник
republican (party) 	
республіканська партія
society 	
суспільство
state 	
держава
tax 	
податок
pay ~es 	
платити податки
lower ~es 	
нижчі податки
vote (for sb) 	
голосувати за щось

Words in context
boredom 	
нудьга
blame sb for sth 	звинувачувати когось в
чомусь
depend on sb (for sth) 	покластися на когось в
чомусь
forgive sb for sth 	пробачити комусь за
щось
happiness 	
щастя
honesty 	
чесність
insist on (doing) sth 	
наполягати на чомусь
kindness 	доброта,
доброзичливість
protect sb/sth from sb/sth 	захищати когось/щось
від когось/чогось
relaxation 	
відпочинок, релаксація
simplicity 	
простота
strength 	
сила
succeed in (doing) sth 	
досягти успіху в чомусь
truth 	
правда

Adjectives ending in -ing or -ed
annoyed/annoying 	роздратований/
дратуючий
bored/boring 	
знуджений/нудний
disappointed/disappointing 	розчарований/
розчаровуючий
excited/exciting 	схвильований/
хвилюючий
interested/interesting 	
зацікавлений/цікавий
relaxed/relaxing 	розслаблений/
розслабляючий

Other useful words and expressions
come to terms with sth 	
змиритися з чимось
cramped 	
стиснутий, здавлений
disgusting 	
огидний
drive someone mad 	
розсердити когось
dumb 	
нерозумний
opposite 	
протилежний
passionate 	
пристрасний
pick up 	підібрати когось, зустріти
(на машині)
reveal 	
розкривати, виявляти
run over 	
переїхати
tough 	
важкий
take up 	
зайнятися

UNIT 3 HOME
Rooms, furniture and equipment
armchair 	
крісло
basin 	умивальник (в ванній
кімнаті)
bath 	
ванна
bathroom 	
ванна кімната
bed 	
ліжко
bedroom 	
спальня
blanket 	
ковдра
bookshelf 	
книжкова полиця
carpet 	
килим
coffee table 	
кавовий столик
cooker 	
плита
cupboard 	сервант, шафа для посуду
curtain 	
штора, занавіска
dishwasher 	
посудомийна машина
doorbell 	
двірний дзвоник
DVD player 	
відеомагнітофон
fireplace 	
камін
fridge 	
холодильник
furniture 	
меблі
kitchen 	
кухня
lamp 	
лампа
light switch 	
вимикач світла
living room 	
вітальня
microwave 	
мікрохвильова піч
mirror 	
дзеркало
oven 	
духовка
picture 	
картина
radiator 	
радіатор, батарея
rubbish bin 	
відро для сміття
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rug 	
shower 	
sink 	
sofa 	
study 	
toilet 	
towel 	
TV/telly 	
washing machine 	
wardrobe 	

маленький килимок
душ
раковина (на кухні)
диван
кабінет
туалет
рушник
телевізор
пральна машина
шафа для одягу

Describing a home
attic 	
горище
balcony 	
балкон
block of flats 	багатоквартирний
будинок
bright 	
яскравий
bungalow 	
бунгало
ceiling 	
стеля
cellar 	
підвал, погріб
chimney 	
димохід
cluttered 	
захаращений
comfortable 	
зручний
cosy 	
затишний
cottage 	
котедж, дача
detached (house) 	особняк, окремий
будинок
drive 	
під'їзна дорога
enormous 	
величезний
flat/apartment 	
квартира
top-floor ~ 	квартира на останньому
поверсі
ground-floor ~ 	квартира на першому
поверсі
floor 	
поверх
on the first ~ 	
на другому поверсі
on the ground ~ 	
на першому поверсі
on the top ~ 	
на останньому поверсі
garage 	
гараж
garden 	
сад
house 	
будинок
impressive 	
вражаючий
mansion 	
особняк
palace 	
палац
place 	
місце
a big ~ 	просторне місце
(квартира)
a small ~ 	невелике місце
(квартира)
renovated 	
відремонтований
room 	
кімната
semi-detached (house) 	двоквартирний
(двоповерховий)
будинок
shutters 	
жалюзі
spacious 	
просторий
staircase 	
сходи
stairs 	
сходи
storey 	
поверх
ten-~ building 	десятиповерховий
будинок
terrace 	
тераса
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terraced house 	
tower block 	
villa 	

будинок з терасою
баштовий блок
вілла

Housework 	
clean the windows/the floors 	
do the cleaning 	
do the washing up 	
do the dusting 	
do the housework 	
do the ironing 	
do the shopping 	
hoover (the carpets) 	
lay the table 	
make the bed 	
throw away/take out  	
the rubbish
tidy (your) room 	

мити вікна/підлогу
прибирати
прати
витирати пил
робити домашню роботу
прасувати
робити покупки
вибивати килими
накривати на стіл
застеляти ліжко
виносити сміття
прибирати свою кімнату

Your neighbourhood
countryside 	
сільська місцевість
condition 	
стан
be in good/bad ~ 	бути в хорошому/
поганому стані
home town 	
рідне місто
live 	
жити
~ in a city 	
жити у великому місті
~ in a town 	
жити у маленькому місті
~ in the city centre 	
жити в центрі міста
neighbour 	
сусід
neighbourhood 	
сусідство, околиця
old town 	
старе місто
quiet location 	
спокійна місцевість
resident 	
постійний мешканець
residential area 	
житловий район
suburbs 	
передмістя
village 	
село

Renting a home
bill 	
рахунок
gas ~ 	
рахунок за газ
pay the ~s 	
оплачувати рахунки
central heating 	
центральне отоплення
estate agent 	
агент з нерухомості
fitted kitchen 	
обладнана кухня
flatmate 	
сусід по кімнаті
fully furnished 	
повністю мебльована
landlord/landlady 	
орендодавець, господар
rent 	
знімати, орендувати
rent a flat/house/room/place 	знімати квартиру/
будинок/кімнату/місце
share a flat/room with sb 	знімати квартиру/кімнату
з кимось
tenant 	
наймач, орендар
unfurnished 	
без меблів

Words in context 	
break-ins 	
damage 	
downstairs 	
heights 	
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вторгнення злодіїв
шкода, збитки
внизу
висота
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nervousness 	
residence 	

нервовість, боязкість
місце проживання

Prepositions
above 	
behind 	
between 	
in 	
in front of 	
next to 	
on 	
opposite 	
under 	

над
позаду
між
в
попереду
поруч з
на
навпроти
під

physics 	
фізика
play instruments 	грати на музичних
інструментах
read maps 	
читати карти
science 	
наука
social studies 	
cуспільні науки
solve problems 	
вирішувати проблеми
study human rights and politics 	вивчати права людини
та політику
subject 	
предмет

Parts of the school

Phrasal verbs with LOOK
look after sb 	доглядати за кимось,
піклуватись
look down on sb 	дивитись на когось з
презирством, осудом
look for sb/sth 	
шукати когось/щось
look into sth 	
досліджувати щось
look sth up 	шукати інформацію
(напр.в словнику)
look up to sb 	захопл юватись кимось,
поважати

Other useful words and expressions
do repairs 	
робити ремонт
get away from modern life 	втекти від сучасного
життя
get on/off a boat 	сідати на човен/
виходити з човна
look after a home 	
доглядати за домом
storage room 	склад, приміщення для
зберігання речей
take a decision 	
прийняти рішення
unusual lifestyle 	
незвичний стиль життя
wander around 	
блукати навколо

UNIT 4 SCHOOL
School subjects
art 	
мистецтво
biology 	
біологія
carry out experiments 	проводити
експерименти
chemistry 	
хімія
do grammar and vocabulary 	 робити граматичні та
exercises
лексичні вправи
draw sketches 	
малювати ескізи
examine insects under the 	
вивчати комах під
microscope
мікроскопом
foreign languages 	
іноземні мови
geography  	
географія
history 	
історія
information technology (IT) 	
інформаційні технології
maths/mathematics 	
математика
music 	
музика
memorize dates  	
запам'ятовувати дати
physical education (PE) 	
фізкультура

cafeteria/canteen 	
кафе, їдальня
classroom 	
класна кімната
computer room 	
комп'ютерний клас
gym 	
спортивний зал
head teacher’s office 	
кімната директора
lab 	
лабораторна кімната
library 	
бібліотека
locker 	шафа з замком, камера
схову
sports field 	
спортивне поле
staffroom 	
учительська

School life
assembly 	
attend (a class/a school)

збори
відвідувати (заняття/
школу)
бути відсутнім на…

be absent (from sth/ 	
somewhere)
be present 	
бути присутнім
break 	
перерва
classmate 	
однокласник
concentrate 	
зосереджуватися
do project work 	
робити проектну роботу
drop out of school/a course 	
кинути школу/ курс
exam/examination 	
екзамен
cheat in an ~ 	
списувати на екзамені
do well/badly in an ~ 	справитися добре/
погано на екзамені
fail an ~ 	
провалити екзамен
pass an ~ 	
здати екзамен
prepare for an ~ 	
готуватися до екзамену
retake an ~ 	
перездавати екзамен
take an ~ 	
здавати екзамен
give a presentation 	
давати презентацію
head teacher 	
директор
homework 	
домашнє завдання
do ~ 	робити домашнє
завдання
get ~  	одержати домашнє
завдання
set ~ 	
дати домашнє завдання
lesson 	
урок
make notes 	
робити записи
make progress 	
робити успіхи
notebook 	
зошит
parents’ evening 	
батьківські збори
register 	
журнал
revise 	
повторювати
(school) certificate 	
шкільний сертифікат
skip a class 	
пропустити заняття
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syllabus 	
timetable/schedule 	
term 	
~ time 	
textbook 	
uniform 	

програма
розклад
навчальний семестр
учбовий час
підручник
шкільна форма

Language learning
bilingual 	
dictionary 	
fluent 	
grammar 	
native speaker 	
skills 	

двомовний
словник
вільне володіння мовою
граматика
носій мови
вміння, навички

After-school activities

Words in context

ballet classes 	
заняття балетом
do a sailing course 	проходити курс
мореплавства
do voluntary work 	виконувати
волонтерську роботу
go on trips 	
подорожувати
organize charity events 	організовувати
благодійні заходи
play in a band 	
грати у музичній групі
practise/do sport 	
займатися спортом

borrow/lend 	
позичати
bullying 	
залякування
fit in (socially) 	
вписуватися (соціально)
formal (school) 	
формальна (школа)
individual (attention) 	
індивідуальна (увага)
practice/practise 	
тренування/тренувати
sensible/sensitive 	
розумний/чутливий
teach/learn 	навчати когось/вчити
самому

Education system
college (of further education) 	коледж (продовження
освіти)
education 	
освіта
get a degree 	отримати ступінь
(диплом)
get into university 	
вступити до університету
graduate (from school/ 	
закінчити (школу/
university)
університет)
home-schooling 	
домашнє навчання
school 	
школа
boarding ~ 	
школа-інтернат
comprehensive ~ 	
загальноосвітня школа
grammar ~ 	середня школа з
гуманітарним нахилом,
гімназія
mixed ~ 	школа спільного
навчання для хлопчиків
та дівчат
nursery ~ 	
дитячий садок
primary ~ 	
початкова школа
private ~ 	
приватна школа
secondary ~ 	
середня школа
single-sex ~ 	
одностатева школа
university/uni 	
університет
vocational training 	
професійне навчання

Collocations with DO, MAKE and TAKE
do 	
робити
~ a degree in sth 	
одержувати ступінь
~ a language course 	
проходити мовний курс
~ a project (on/in sth) 	
робити проект з…
~ revision 	робити перегляд
(ревізію)
180

~ your homework 	робити домашнє
завдання
make 	
робити
~ a decision 	
прийняти рішення
~ a list 	
зробити список
~ a mistake 	
зробити помилку
~ friends 	
подружитися
~ notes 	
зробити примітки
~ sth better/more interesting 	зробити щось кращим/
цікавішим
take 	
брати
~ a break 	
взяти перерву
~ a gap year 	
взяти вільний рік
~ a test 	
здавати тест
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Other useful words and expressions
homesick 	
тужити за рідним домом
independent 	самостійний,
незалежний
routine 	заведений порядок,
режим
put on 	готувати, ставити на
сцені
sort out 	
розібратися
supervise 	
керувати, наглядати

UNIT 5 WORK
Jobs
actor/actress 	
актор/актриса
baker 	
пекар
bartender 	
бармен
businessman/businesswoman 	 бізнесмен/бізнес-леді
charity worker 	
благодійний працівник
coach 	
тренер
doctor 	
лікар
driving instructor 	
інструктор з водіння
hairdresser 	
перукар
kitchen assistant 	
помічник на кухні
lawyer 	
юрист
model 	
модель
musician 	
музикант
plumber 	
сантехнік
police officer 	
поліцейський
politician 	
політик
psychologist 	
психолог
receptionist 	
секретар, адміністратор
salesperson/sales 	
продавець/ торговий
representative (rep)
представник
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room attendant 	покоївка, прибиральник
приміщення
shop assistant 	
продавець-консультант
soldier 	
солдат
sports coach 	
спортивний тренер
surgeon 	
хірург
taxi driver 	
водій таксі
teacher 	
вчитель
translator 	
перекладач
vet 	
ветеринар
waiter/waitress 	
офіціант/офіціантка
website designer 	
дизайнер веб-сайтів
writer 	
письменник

Part-time jobs
babysit 	нянчити (доглядати)
дитину
bring the bill 	
розносити рахунки
check stock 	перевіряти товари на
складі
clear tables 	
прибирати зі столів
deal with customers 	
спілкуватися з клієнтами
feed animals 	
годувати тварин
operate a till  	працювати на касовому
апараті
pick fruit 	
збирати фрукти
play games 	
грати в ігри
prepare meals 	
готувати їжу
serve food and drinks 	
подавати їжу та напої
summer job 	
літня робота
take on a job 	
влаштуватися на роботу
take orders 	
приймати замовлення
tell stories 	
розповідати історії
work in a camp 	
працювати в таборі

Types of work
badly-paid 	
погано оплачувана
full-time 	повна зайнятість, повний
робочий день
manual 	
ручна праця
part-time 	часткова зайнятість
(неповний робочий
день)
permanent 	
постійна
temporary 	
тимчасова
well-paid 	
добре оплачувана

Looking for a job
apply for a job/position 	подавати заяву на
роботу/посаду
be offered a job 	отримати пропозицію
роботи
candidate 	
кандидат
complete an application form 	 заповнювати заяву
covering letter 	
супровідний лист
curriculum vitae (CV) 	
резюме (біографічні дані)
enrol on a course 	
записатися на курс
experience 	
досвід
gain (work) ~ 	отримати робочий
досвід
get ~ 	
отримати досвід

work ~ 	
робочий досвід
find a job/find work 	
знайти роботу
have 	
мати
~ a degree/diploma in sth 	
мати ступінь/диплом з…
~ special training 	мати спеціальну
підготовку
~ a university education 	мати університетську
освіту
interview 	
співбесіда
interviewer 	
інтерв'юер
job advert/advertisement 	
оголошення про роботу
job application 	заява про прийом на
роботу
job offer 	
пропозиція про роботу
accept a ~ 	прийняти пропозицію
про роботу
turn down a ~ 	відмовитися від
пропозиції про роботу
look for a job 	
шукати роботу
qualifications 	
кваліфікації
references 	
рекомендації
sign a contract 	
підписати контракт
skills 	
вміння та навички
communication ~ 	
навички спілкування
computing ~ 	навички роботи на
комп'ютері

Professions
be self-employed 	
бути самозайнятим
boss 	
начальник
colleague 	
колега
duty 	
обов'язок
earn 	
заробляти
employee 	
працівник
employer 	
роботодавець
job 	
робота
pay 	
платити
position 	
посада
profession 	
професія
quit 	
кинути, звільнитися
run a business 	
керувати бізнесом
salary 	заробітна плата (ставка
за місяць)
training 	
тренування, підготовка
wages 	заробітна плата
(погодинна)
work 	
робота
working 	
робочий
workplace 	
робоче місце

Employment
be fired 	
бути звільненим
be in charge of sth 	бути відповідальним за
щось
be on sick leave 	
бути на лікарняному
be out of work 	
бути відсутнім на роботі
contract 	
контракт
extend a ~ 	продовжувати контракт
do overtime 	працювати
понаднормово
employ/hire 	
наймати
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get 	
отримувати
~ a pay rise 	отримувати підвищення
зарплати
~ promoted 	
отримувати підвищення
go on strike 	
страйкувати
have a career in sth 	зробити кар'єру в
чомусь
retire 	
виходити на пенсію
take a day off 	
брати вихідний
unemployed 	
безробітний
unemployment 	
безробіття
work 	
працювати
~ as a teacher 	
працювати вчителем
~ for a company 	
працювати на компанію
~ long hours 	
працювати довгі години
~ shifts 	
працювати в різні зміни
~ overtime 	працювати
понаднормово

Words in context
attention 	
увага
pay ~ 	
приділяти увагу
background 	освіта, підготовка, досвід,
задній план, походження
chance 	
шанс
determined 	
рішучий
dream of 	
мріяти про щось
fit (for sth) 	підходити для чогось,
бути в формі
free 	
вільний, безкоштовний
give sb a hand  	
допомогти комусь
on the other hand 	
з іншого боку
reputable 	авторитетний,
шанований
skill 	
вміння
tedious 	
нудний, стомливий

Phrasal verbs with GIVE
give away 	
віддавати
give back 	
повертати
give in 	погоджуватися,
поступатися
give off 	
виділяти
give up 	
кидати, відмовлятися

Other useful words and expressions
background 	
challenges 	
complain 	
deal with 	
experience 	
opportunity 	
partner 	
respect 	
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походження
виклики, труднощі
скаржитися
мати справу з…
досвід
можливість
партнер
поважати

rewarding 	
stressful 	
type 	
workplace 	

бути того вартим
стресовий, напружений
тип
робоче місце

UNIT 6 MONEY
Family finances
afford 	
мати змогу
bank account 	
банківський рахунок
borrow 	позичати, брати в борг у
когось
go grocery shopping 	ходити в продуктові
магазини
lend 	
позичати комусь
money 	
гроші
pocket ~ 	
кишенькові гроші
save ~ 	
зберігати гроші
spend ~ (on sth) 	витрачати гроші на щось
pay the bills 	
оплачувати рахунки

Saving and banking
ATM/cash machine 	
банкомат
charge a fee 	
стягувати плату
interest 	
процент, відсоток
pay ~ 	
платити відсоток
withdrawal 	
зняття коштів
make a ~ from 	
зняти кошти з….
open a bank account 	відкрити банківський
рахунок
pay in money 	
платити грошима
take out money 	
вилучати гроші
transfer money 	
переказувати гроші
withdraw cash 	
знімати готівку

Shopping and payment
bargain 	
вигідна покупка
buy 	
купувати
cash 	
готівка
have ~ on you 	
мати готівку з собою
change 	
розмінювати
give ~ 	
давати здачу
small ~ 	
невелика здача
credit card 	
кредитна картка
cheap/inexpensive 	
дешевий/недорогий
checkout 	
касовий стіл
cost 	
вартість, ціна
customer 	
покупець, замовник
date 	
дата
use by ~ 	
використати до…
best before ~ 	краще використати до…
discount 	
знижка
do the shopping 	
робити покупки
exchange rate 	
обмінний курс валюти
expensive 	
дорогий
go shopping 	
ходити за покупками
local currency 	
місцева валюта
packaging 	
упаковка
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pay 	
платити
~ in cash 	
оплачувати готівкою
~ by (credit) card 	оплачувати кредитною
карткою
~ the bill 	
оплачувати рахунок
price 	
ціна
receipt 	
чек
sale 	
продажа
(buy) in the ~s 	
купити на розпродажі
on ~ 	
розпродаж
sell 	
продавати
shop/sales assistant 	
продавець
shop 	
магазин
~ around 	шукати підходящий
товар, прицінюватися
~ online 	купувати онлайн (в
інтернеті)
split the cost 	
розділити вартість
trolley 	
візок для покупок

effective 	
ефективний
latest 	
останній
the ~ model 	
остання модель
logo 	
логотип
media 	засоби масової
інформації (ЗМІ)
new ~ 	нові засоби масової
інформації
persuade sb to do sth 	переконати когось
зробити щось
promote a new product 	просувати новий
продукт
sponsor sth 	
фінансувати щось
target consumer 	
цільовий споживач
technique 	
технічний прийом
try out a new product 	випробовувати новий
продукт

Goods and services

broken 	
зламаний, розбитий
complain about sth/make a 	
подавати скаргу на щось
complaint
exchange 	
обмінювати
exchange sth for sth 	обмінювати щось на
щось інше
faulty 	несправний,
пошкоджений
manager 	
менеджер
not fit 	
не підходити
not work 	
не працювати
refund 	
відшкодовувати
replacement 	
заміна
return sth to a shop 	повертати щось у
магазин
scratched 	
подряпаний

baker’s 	
пекарня
barber 	
чоловічий перукар
beautician 	
косметолог
caterer 	
постачальник їжі
chain store 	
мережа магазинів
chemist’s 	
аптека
deliver 	
доставляти
department store 	
універмаг
DIY store 	магазин товарів для дому
та ремонту
financial adviser 	
фінансовий консультант
fishmonger’s 	
рибний магазин
greengrocer’s 	
овочевий магазин
hairdresser 	
жіночий перукар
interior designer 	
дизайнер інтер'єру
IT service engineer 	спеціаліст з
комп'ютерної техніки
market 	
ринок
newsagent’s 	
газетний кіоск
postman/postwoman 	
листоноша
shop 	
магазин
clothes ~ 	
магазин одягу
furniture ~ 	
магазин меблів
local ~ 	
місцевий магазин
music ~ 	
музичний магазин
shoe ~ 	
магазин взуття
supermarket 	
супермаркет
tailor 	
кравець

Advertising
advertising 	
реклама
~ agency 	
рекламне агенство
advertisement/advert/ad/ 	
рекламне оголошення
commercial
appeal to consumers 	бути привабливим для
споживачів
attract attention 	
привертати увагу
brand 	
бренд
campaign 	
кампанія
launch a ~ 	
запустити кампанію
classified ads 	
оголошення

Making a complaint

Words in context
disloyal 	
невірний
illegal 	
нелегальний
impolite 	
неввічливий
impossible 	
неможливий
incompetent 	
некомпетентний
unrealistic 	
нереалістичний
untrue 	неправдивий,
неправильний

Phrasal verbs with GET
get it 	
зрозуміти щось
get on 	
мати хороші стосунки
get over 	видужати, пережити
щось
get out of 	
уникнути чогось
get rid of 	
позбутися чогось
get tired of 	
втомитися від чогось

Other useful words and expressions
a considerable amount 	
check 	
disable 	
discount 	
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pricey 	
дорогий
realize 	
розуміти
retailers 	роздрібні торговці
(магазини)
shop around 	шукати підходящий
товар
take out 	
зняти гроші

UNIT 7 HEALTHY LIVING
Daily routine
bedtime 	
час іти спати
brush/comb my hair 	
зачісувати волосся
catch the bus 	
сідати в автобус
check/read/write/send emails 	перевіряти/читати/
писати/надсилати
електронні листи
go to sleep 	
іти спати
have a snack/a hot drink 	перекусити/випити щось
гаряче
leave home 	
іти з дому
make a cup of coffee 	
зробити чашку кави
готувати сніданок
make/prepare breakfast
meet/hang out/chat with mates 	зустрічатися/зависати/
спілкуватися з друзями
класти їжу в
put some food into the 	
мікрохвильову піч
microwave
шукати щось на ebay
search/browse ebay 	
заводити будильник
set the alarm clock 	
читати новини
read the news 	
relax 	розслаблятися,
відпочивати
приймати душ
take a shower 	
take the dog for a walk 	виводити собаку на
прогулянку
дивитись телевізор
watch the telly 	

Nutrition and diet
apple 	
яблуко
be rich in sth 	бути багатим на…
(містити багато…)
beans 	
квасоля
biscuit 	
печиво
butter 	
масло
cake 	
торт
carrot 	
морква
cauliflower 	
кольорова капуста
cereal 	
вівсяна каша
chicken 	
курятина
chocolate 	
шоколад
cottage cheese 	
творог
cream 	
вершки
crisps 	
чіпси
cucumber 	
огірок
cut down on sth 	скоротити, зменшити
вживання чогось
dairy foods 	
молочні продукти
egg 	
яйце
fish 	
риба
fizzy drink 	
газовані напої
French beans 	
французські боби
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French fries 	
fruit 	
go on a diet 	
grapes 	
have a balanced diet 	
high/low in 	
~ fats 	
~ sugar 	
~ vitamins 	
~ calories 	
jam 	
juice 	
lemon 	
lettuce 	
lose weight 	
meat 	
milk 	
nuts 	
olive oil 	
pasta 	
pear 	
pea 	
pork 	
potato 	
rice 	
roll 	
salmon 	
sausage 	
source of 	
~ protein 	
~ carbohydrates 	
starchy foods 	
stick to a diet 	
sweets 	
tomato 	
trout 	
turkey 	
vegetable 	
wholemeal bread 	
yoghurt 	
vegan 	
vegetarian 	

картопля фрі
фрукти
сісти на дієту
виноград
мати збалансовану дієту
високий/низький вміст
жирів
цукру
вітамінів
калорій
варення
сік
лимон
салат-латук
скинути вагу, схуднути
м'ясо
молоко
горіхи
оливкова олія
макарони
груша
горох
свинина
картопля
рис
булочка
лосось
ковбаса, сосиска
джерело
білків
вуглеводів
крохмальна їжа
притримуватися дієти
солодощі, цукерки
помідор
форель
індичка
овоч
хліб із цільного борошна
йогурт
веган
вегетаріанський

Illnesses and injuries
ache 	
allergy 	
be swollen 	
food poisoning 	
feel sick/ill 	
have 	
~ a stomach ache 	
~ a sore throat 	
~ a headache 	
~ a runny nose 	
~ a (bad) cough 	
~ a cold 	
~ a high temperature 	
~ a rash 	
~ the flu 	
hurt 	
migraine 	
obesity 	
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біль
алергія
набрякнути
харчове отруєння
погано почуватися
мати
біль у животі
біль у горлі
головний біль
нежить
(сильний) кашель
простуду
високу температуру
висип
грип
боліти
мігрень
ожиріння

▶▶ Phonetic transcription at www.oxfordlearnersdictionaries.com
sprained ankle 	розтягнута щиколотка

Words in context

Treatment

bring up/be brought up 	виховувати/бути
вихованим
be concerned for sb/about sth 	бути занепокоєним із-за
когось/про щось
continue to do sth 	продовжувати щось
робити
perform (an operation/ 	
проводити (операцію/
a heart transplant)
трансплантацію серця)
receive treatment 	
отримувати лікування
survive 	
вижити

go 	
піти
~ and see a doctor 	
на прийом до лікаря
~ to casualty 	в реанімаційне
відділення
~ to the chemist’s 	
в аптеку
drink (plenty of) water 	
пити багато води
lie down 	
лежати
stay in bed 	
залишатися в ліжку
take 	
приймати
~ (plenty of) vitamin C 	
багато вітаміну С
~ (some) medicine/a painkiller 	ліки/обезболюючі
therapy 	
терапія, лікування

In hospital
be injured 	бути пораненим,
травмованим
be unconscious 	
бути непритомним
be/stay in hospital 	
перебувати в лікарні (на
(for treatment)
лікуванні)
broken (ankle/leg/arm) 	поламана (щиколотка/
нога/рука)
call an ambulance 	викликати швидку
допомогу
examination (medical 	
обстеження (медичне
examination)
обстеження)
first aid 	
перша допомога
go into hospital 	
лягати в лікарню (на
(for an operation)
операцію)
have an operation 	
мати операцію
(have) a fever 	
мати гарячку
have an X-ray 	
робити рентген
hospital 	
лікарня
recover from an operation 	
видужати після операції
take sb’s temperature 	міряти комусь
температуру
treat sb (for sth) 	лікувати когось (від
чогось)
medication 	
лікування
ward (in a hospital) 	
палата (у лікарні)

Fitness and exercise
do regular exercise 	робити регулярні
вправи
fast/junk food 	
швидка/шкідлива їжа
fatty food 	
жирна їжа
follow a diet 	
дотримуватися дієти
get enough sleep 	
достатньо спати
health check-up 	
перевірка здоров'я
keep fit 	
бути в формі
lose weight/a few kilos 	скидати вагу/декілька
кілограм
overweight 	
мати надмірну вагу
put on/gain weight 	
набрати вагу
take up a sport 	
зайнятися спортом
work out in the gym 	тренуватися в
спортивному залі

Phrasal verbs with TAKE
take in 	
розуміти, вбирати
take off 	
злітати, ставати успішним
take out 	
виносити з приміщення
take on 	прийняти виклик або
якесь завдання
take up 	братися за щось нове,
зайнятися чимось

Other useful words and expressions
bar 	
bowl 	
cup 	
glass 	
packet 	
piece 	
slice 	
spoonful 	

плитка (шоколаду)
миска
чашка
стакан
пакет
шматок
скибочка
повна ложка

UNIT 8 TRAVEL AND TOURISM
Types of holidays
be/go on holiday 	поїхати у відпустку (на
канікули)
city break 	
тур вихідного дня
cruise 	
круїз, морська подорож
go 	
поїхати
~ backpacking 	
в туристичний похід
~ hitchhiking 	
автостопом
~ kayaking 	
на байдарках
~ quad biking 	на велосипедах
(квадроциклах)
~ sightseeing 	оглядати визначні місця
~ snorkelling 	
пірнати з маскою
~ swimming 	
плавати
~ trekking 	на пішохідну прогулянку,
в похід
hike 	
іти в похід
holiday 	
відпустка, канікули
activity ~ 	
активна відпустка
beach ~ 	
відпочинок на пляжі
camping ~ 	
відпочинок у кемпінгу
package ~ 	відпочинок по
туристичній путівці
safari 	
сафарі
set up camp 	встановити (поставити)
табір
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sleep in a tent 	
спати в наметі
sunbathe 	
загоряти
take photos 	
фотографувати
view 	
вид
sea ~ 	
вид на море
watch the wildlife 	спостерігати дику
природу

Accommodation
accommodation 	розміщення,
проживання
bed and breakfast (B&B) 	
ліжко та сніданок
campsite 	наметове містечко,
кемпінг
caravan 	будиночок-автопричіп,
фургон
chalet 	дача, сільський
будиночок
five-star hotel 	
п'ятизірковий готель
luxury 	
розкіш, розкішний
self-catering apartment 	квартира з
самообслуговуванням
tent 	
намет
villa 	
вілла
youth hostel 	
молодіжний гуртожиток

In a hotel
air conditioning 	
кондиціонер
book a room/a hotel/a flight 	замовляти кімнату/
готель/квиток на літак
check in 	
реєструватися
check out 	виписуватися, виїзжати
(з готелю)
en-suite 	кімната з суміжною
ванною
fitness room 	
кімната для фітнесу
guest 	
гість
room 	
кімната, номер
double ~ 	
двумісний номер
single ~ 	
одномісний номер
twin ~ 	двумісний номер з двома
ліжками
room service 	
обслуговування в номері
satellite TV 	супутникове
телебачення
sauna 	
сауна
wi-fi (access) 	
wi-fi (доступ)

Means of transport 	
airport 	
arrive 	
~ at the airport 	
~ at the bus station 	
~ in London 	
boarding pass 	
captain 	
coach 	
depart (from somewhere) 	
departure 	
drive 	
~ a car 	
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аеропорт
прибувати
в аеропорт
на автобусну зупинку
в Лондон
посадковий талон
капітан
міжміський автобус
від'їжджати (звідкись)
відправлення, виліт
водити
машину

~ a coach/a minibus 	
автобус/мініавтобус
~ a lorry 	
грузову машину
~ a taxi 	
таксі
driver 	
водій
ferry 	
пором
fly 	
літати
~ an aeroplane/an aircraft 	керувати аеропланом/
літаком
~ on an aeroplane 	
літати літаком
go/travel 	
подорожувати
~ by boat 	
на човні
~ by bus 	
автобусом
~ by plane 	
літаком
~ by rail/train 	
поїздом
~ by sea 	
морем
go 	
поїхати
~ for a ride 	
кататися
~ on a cruise 	
в круїз
~ on an excursion 	
на екскурсію
~ on foot 	
йти пішки
helicopter 	
вертоліт, гелікоптер
hot-air balloon 	
повітряна куля
luggage 	
багаж
means of transport 	
засіб пересування
passenger 	
пасажир
passport 	
паспорт
~ control 	
паспортний контроль
pilot 	
пілот
platform 	
платформа
ride 	
їздити
~ a bike/a motorbike 	
на велосипеді
~ a camel 	
на верблюді
~ a horse 	
на коні
rucksack/backpack 	
рюкзак
station 	
станція
suitcase 	
валіза
taxi rank 	
стоянка таксі
ticket 	
квиток
single ~ 	
квиток в одну сторону
return ~ 	
квиток в дві сторони
tourist 	
турист
~ attractions 	туристичні визначні
пам'ятки
~ guide 	туристичний гід
(екскурсовод)
подорож
travel 	
~ across 	
подорожувати по…
~ around the world 	подорожувати навколо
світу
~ by bus 	подорожувати
автобусом
vehicle 	транспортний засіб,
засіб пересування
яхта
yacht 	

Travel problems
be knocked down 	
be/get delayed 	
be/get seasick 	
cancel a flight/train 	
cancellation 	
crash landing 	
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бути збитим
бути відкладеним
мати морську хворобу
відмінити рейс/поїзд
відміна, аналювання
аварійна посадка

▶▶ Phonetic transcription at www.oxfordlearnersdictionaries.com
delay 	
double-booked 	
food poisoning 	
have technical problems 	
lose 	
~ control of a vehicle 	
~ your way 	
miss 	
~ the (last) train/bus 	
~ the flight/plane 	
swerve (across the road) 	

затримка
двічі заброньований
харчове отруєння
мати технічні причини
загубити, втратити
втратити контроль над
загубити дорогу
запізнитися на
останній поїзд/автобус
рейс/літак
збочувати з дороги

Travel collocations
buy souvenirs 	
have memories 	
journey 	
land 	
lose (a ticket) 	
miss (a train) 	
take off 	
travel 	
trip 	
visitor 	
voyage 	

купувати сувеніри
мати спогади
подорож
приземлятися
загубити (квиток)
запізнитися (на поїзд)
злітати
подорожувати, подорож
поїздка
відвідувач, приїжджий
морська подорож

Words in context: three-part phrasal verbs
come down with 	
захворіти
come up with 	придумати,
запропонувати (ідею,
рішення)
go along with 	
погоджуватися
put up with 	
миритися
run out of 	
закінчитися

Words in context: expressions with
prepositions
along 	
уздовж
~ the river bank 	
берега річки
around 	
навколо
~ the world 	
світу
at 	
на
~ the South Pole 	
Південному Полюсі
~ the finishing line 	
фінішній лінії
across 	
через
come ~ the finishing line 	перейти через фінішну
лінію
from (London) to (Scotland) 	з (Лондона) до
(Шотландії)
in 	
в
~ the end 	
в кінці
~ the south 	
на півдні
~ time for sth 	
вчасно для чогось
~ two years 	
через два роки
on time 	
вчасно
through 	
через
~ the tunnel 	
через тунель
towards 	назустріч, по
направленню до
come ~ 	
іти назустріч

Other useful words and expressions
announce 	
оголошувати
be delayed (by) 	
бути відкладеним
be supposed to (do sth) 	припускати, що щось має
відбутися певним чином
book sth online 	
замовити щось онлайн
bother 	турбуватися, взяти на
себе клопіт
check in 	
зареєструватися
change 	
змінити
dream holiday 	
відпустка твоєї мрії
end up (doing sth) 	зробити щось в кінці
кінців
get to somewhere 	
дістатися чогось
not see any point in sth 	
не бачити сенсу в чомусь
run late 	
запізнюватися
traditional 	
традиційний

UNIT 9 CULTURE AND FREE TIME
Hobbies and interests
be fond of sth 	
захоплюватися чимось
be good at sth 	
бути здібним до чогось
be hooked on sth 	
"підсісти" на щось
be interested in sth 	
цікавитися чимось
be into sth 	
захоплюватися чимось
be keen on sth 	дуже цікавитися, любити
щось
be mad about sth 	дуже захоплюватися,
бути помішаним на
чомусь
can’t live without sth 	не уявляти життя без
чогось
collect sth 	колекціонувати, збирати
щось
enjoy (doing) sth 	робити щось із
задоволенням
find sth (relaxing) 	вважати щось
(розслабляючим)
get sb hooked on sth 	підсадити когось на щось
leisure 	
дозвілля
~ activities 	
заняття на дозвіллі
particularly like 	
особливо подобається
spare/free time 	
вільний час
spend time on sth 	проводити час,
витрачати час на щось

Art 	
art 	
мистецтво
artist 	
художник, митець
canvas 	
полотно
caricature 	
карикатура
cartoon 	
мультфільм
drawing 	
малюнок
enter competitions 	приймати участь у
конкурсах, змаганнях
exhibition 	
виставка
frame 	
рамка
gallery 	
галерея
graffiti 	
графіті
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landscape 	
ландшафт, пейзаж
paint 	
малювати
painter 	
художник
painting 	картина, живопис,
малюнок
abstract ~ 	
абстрактна картина
landscape ~ 	картина, яка зображає
пейзаж
realistic ~ 	
реалістична картина
picture 	
картина
portrait 	
портрет
sculpture 	
скульптура
sketch 	
ескіз, нарис
still life 	
спокійне життя

Literature
author 	
autobiography 	
biography 	
chapter 	
character 	
contents 	
cover 	
back ~ 	
front ~ 	
fiction 	
hero/heroine 	
illustration 	
illustrator 	
narrator 	
non-fiction 	
novelist 	
play 	
poet 	
poetry 	
plot 	
short story 	
title 	

автор
автобіографія
біографія
розділ, глава
персонаж
зміст
обкладинка
задня обкладинка
передня обкладинка
художня література
герой/героїня
ілюстрація
ілюстратор
розповідач
наукова література
письменник-романіст
п'єса
поет
поезія
сюжет
коротке оповідання
назва/ заголовок

Cinema
actor/actress 	
актор/актриса
adaptation 	
адаптація, переробка
base sth on sth 	основувати щось на
чомусь
be based on (a book) 	
основуватися на (книжці)
cartoon 	
мультфільм
cast 	
акторський склад
comedy 	
комедія
romantic ~ 	
романтична комедія
director 	
режисер, постановник
film/movie 	
фільм
adventure ~ 	
пригодницький фільм
fantasy ~ 	
фільм-фантастика
horror ~ 	
фільм жахів
romantic ~ 	
романтичний фільм
science fiction ~/sci-fi ~ 	
наукова фантастика
war ~ 	
фільм про війну
graphics 	
графіка
historical drama 	
історична драма
role/part 	
роль
play a ~ 	
грати роль
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main/starring ~ 	
головна роль
scene 	
сцена, епізод
set 	
відбуватися, мати місце
be ~ in (the 19th century) 	
відбуватися в (19 столітті)
soundtrack 	саундтрек, звукова
доріжка
special effects 	
спеціальні ефекти
story 	
історія
thriller 	
трилер
spy ~ 	
шпіонська історія

Cultural events and festivals 	
atmosphere 	
атмосфера
audience 	
публіка, аудиторія
ballet 	
балет
band/group 	
гурт/група
compose 	
створити, написати
composer 	
композитор
concert 	
концерт
conductor 	
дирижер
dancer 	
танцюрист
festival 	
фестиваль
rock ~ 	
рок-фестиваль
give sb a standing ovation 	
аплодувати стоячи
museum 	
музей
go to/visit a ~  	
піти до/відвідати музей
musician 	
музикант
perform 	виконувати, грати,
показувати
performance 	
вистава
play 	
грати
~ a musical instrument 	грати на музичному
інструменті
~ live 	
грати вживу
production 	
постановка
modern ~ 	
сучасна постановка
review 	
огляд, рецензія
rise to your feet 	
піднятися на ноги
show 	
шоу
song 	
пісня
stage 	
сцена
on ~  	
на сцені
support 	
підтримка
theatre 	
театр
~ company 	
театральна компанія

The media
article 	
стаття
channel 	
канал
switch (over) to another ~ 	переключити на інший
канал
chat show 	
ток-шоу, розмовне шоу
cookery show 	
кулінарне шоу
documentary 	
документальний фільм
editor  	
редактор
front page 	
перша сторінка
host/presenter 	
ведучий програми
interview 	
інтерв'ю
live broadcast 	
пряма трансляція
magazine 	
журнал
media 	
ЗМІ

© Copyright Oxford University Press

▶▶ Phonetic transcription at www.oxfordlearnersdictionaries.com
news 	
новини
~ item 	
повідомлення в новинах
newspaper/paper 	
газета
serious ~ 	
серйозна газета
tabloid ~ 	
бульварна газета
programme 	
програма
current affairs ~ 	програма поточних
подій
music ~  	
музична програма
sports ~ 	
спортивна програма
publish 	
опублікувати, видавати
quiz show 	
вікторина
reality show 	
реаліті-шоу
radio 	
радіо
series 	
серіал
sitcom/situation comedy 	
комедійне шоу
soap opera 	
мильна опера
talent show 	
конкурс талантів
TV/television/telly 	
телевізор, телебачення
viewer 	
телеглядач

Words in context
achieve 	
досягати
achievement 	
досягнення
achiever 	той, що досяг успіху;
переможець
compete 	
змагатися
competition 	
змагання, конкурс
competitor 	учасник змагання,
конкурсу
competitive 	змагальний,
суперницький
possibility 	
можливість
possible 	
можливий
satisfy 	
задовольняти
satisfaction 	
задоволення
satisfactory 	
задовільний, приємний
satisfying 	який приносить
задоволення
satisfied 	
задоволений
sympathize 	
співчувати
sympathy 	
співчуття, симпатія
sympathetic 	співчутливий,
прихильний,
доброзичливий

Words in context: prepositional verbs
compete for sth 	
змагатися за щось
focus on sth 	
зосередитися на чомусь
lead to sth 	
приводити до чогось
remove sth from sth 	
забирати щось звідкись
turn (sth) into sth 	перетворити щось на
щось
think of sth 	
додуматись до чогось

Phrasal verbs with TURN
turn away 	
turn back 	
turn down 	
turn off 	
turn out 	
turn up 	

відвертатися
повертатися назад
відхилити, відмовлятися
вимикати
виявитися
з'являтися несподівано

Other useful words and expressions
break down 	розбивати на класи,
категорії
category 	
категорія
do research 	
робити дослідження
enrol onto a course 	
записатися на курс
ensure 	
впевнитися
enter a competition 	
брати участь у змаганні
feel comfortable 	
почувати(ся) зручно
look for a challenge 	шукати труднощі,
виклики
operate equipment 	користуватися
спорядженням
(обладнанням)
read an article 	
читати статтю
split 	
розщеплювати, ділити
survey 	
опитування
take photographs 	
фотографувати
ultimate 	максимальний,
абсолютний

UNIT 10 SPORT
Sports
athletics 	
легка атлетика
basketball 	
баскетбол
boxing 	
бокс
diving 	
пірнання
fencing 	
фехтування
football/soccer 	
футбол
golf 	
гольф
gymnastics 	
гімнастика
high jump 	
стрибки у висоту
hockey 	
хокей
horse racing 	
скачки
rowing 	
веслування
skating 	
катання на ковзанах
figure ~ 	
фігурне катання
speed ~ 	
біг на ковзанах
ice ~ 	
катання на ковзанах
karate 	
карате
kayaking 	каякінг (плавання на
байдарках)
long jump 	
стрибки в довжину
motor racing 	
автомобільні гонки
roller skating 	
катання на роликах
rugby 	
регбі
skateboarding 	
скейтбординг
ski jumping 	
стрибки на лижах
skiing 	
катання на лижах
snowboarding 	
сноубординг
sports 	
види спорту
team ~ 	
командні види спорту
спринт (біг на швидкість)
sprinting 	
swimming 	
плавання
table tennis 	
настільний теніс
теніс
tennis 	
volleyball 	
волейбол
віндсерфінг
windsurfing 	
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Sports verbs

Athletes, venues and equipment

do 	
займатися, робити
~ aerobics 	
займатися аеробікою
~ athletics 	займатися легкою
атлетикою
~ boxing/judo/karate 	займатися боксом/
дзюдо/карате
~ exercise 	
робити вправи, зарядку
~ high jump/long jump 	займатися стрибками в
висоту/в довжину
~ sprinting 	
займатися спринтом
~ yoga 	
займатися йогою
do/play sport 	
займатися спортом
exercise 	тренуватися, робити
зарядку
give sb a yellow/red card 	дати комусь жовту/
червону картку
go 	
ходити, іти
~ cycling 	займатися
велосипедним спортом
~ diving 	займатися пірнанням
(дайвінгом)
~ figure skating 	ходити на фігурне
катання
~ kayaking 	займатися байдарочним
спортом
~ roller skating 	ходити кататися на
роликах
~ rowing 	ходити на веслування
(греблю)
~ skateboarding 	
кататися на скейтборді
~ skiing 	займатися лижним
спортом
~ ski jumping 	займатися стрибками на
лижах
~ speedskating 	займатися бігом на
ковзанах
~ snowboarding 	займатися
сноубордингом
~ surfing 	
займатися серфінгом
~ swimming 	
займатися плаванням
~ windsurfing 	
займатися віндсерфінгом
матч/гра
match/game 	
lose a ~ 	
програти матч/гру
win a ~  	
виграти матч/гру
грати
play 	
~ basketball 	
грати в баскетбол
~ football 	
грати в футбол
~ handball 	
грати в гандбол
~ hockey 	
грати в хокей
~ tennis 	
грати в теніс
~ volleyball 	
грати в волейбол
рекорд
record  	
break a ~ 	
побити рекорд
world ~ 	
світовий рекорд
зайнятися чимось
take up sth 	
брати участь у чомусь
take part in sth 	
команда
team 	
be in/on a ~ 	
бути в команді
support a ~ 	підтримувати команду,
вболівати
тренуватися
train 	

athlete 	
спорстмен
bat 	
бейсбольна бита
boxer 	
боксер
costume 	
костюм
course 	доріжка, дистанція ,
траса
golf ~ 	
поле для гольфу
court 	
корт, майданчик для гри
tennis ~  	
тенісний корт
equipment 	спорядження,
обладнання
goalkeeper 	
воротар, голкіпер
goalposts 	
стійка воріт, ворота
goggles 	
захисні окуляри
golfer 	
гравець у гольф
helmet 	
каска, шолом
ice rink 	
каток
jockey 	
жокей, наїзник
mask 	
маска
net 	
сітка
pitch 	
поле
football ~ 	
футбольне поле
гравець
player 	
football ~ 	гравець у футбол,
футболіст
hockey ~ 	гравець у хокей, хокеїст
басейн
pool 	
гонщик
racing driver 	
ракетка
racket 	
боксерський ринг
ring (boxing ~) 	
бігун
runner 	
фігурист
skater 	
лижний спуск
slope (ski ~) 	
стадіон
stadium 	
плавець
swimmer 	
гравець в теніс, тенісист
tennis player 	
бігова доріжка
track/racetrack 	
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Extreme sports
bungee jumping 	
банджі-джампінг
caving 	
спелеотуризм
extreme sport 	
екстремальний спорт
paragliding 	
парапланеризм
rock climbing 	
скелелазіння
skydiving 	
стрибки з парашутом
white-water rafting 	рафтинг, сплав на плоті
чи надувному човні
гірською річкою

Competitions
championship 	
coach 	
commentate 	
competition 	
contestant/competitor 	
cup 	
final 	
game 	
match 	
medal 	

© Copyright Oxford University Press

чемпіонат
тренер, інструктор
коментувати
змагання
учасник
кубок
фінал
гра
матч
медаль

▶▶ Phonetic transcription at www.oxfordlearnersdictionaries.com
player 	
гравець
race 	
гонка, перегони
referee 	
арбітр, суддя, рефері
runner-up 	учасник або команда, що
зайняли друге місце
spectator 	
глядач
sporting event 	
спортивна подія
training 	
тренування
tournament 	
турнір
trials 	
випробування
trophy 	
приз, нагорода
winner 	
переможець

in my view 	
на мою думку
preparation 	
підготовка
supportive 	підтримуючий, готовий
допомогти
up at dawn 	
підніматися на світанку
worth the effort 	
вартий зусиль

Sports collocations

battery 	
батарейка
BluRay player 	блю-рей (DVD)
програвач
charger 	
зарядний пристрій
chat to friends 	
спілкуватися з друзями
device 	
пристрій, прилад
electronic ~  	
електронний пристрій
download (music) 	
завантажити (музику)
engine 	
двигун
e-reader 	
електронна книга
знайти свій спосіб
find your way 	
гаджет, технічна новинка
gadget 	
games console 	приставка для відеоігор
(ігрова консоль)
навушники
headphones 	
високотехнологічний
high-tech 	
ноутбук
laptop 	
слухати музику
listen to music 	
машина, механізм
machine 	
телефонувати
make phone calls 	
мобільний телефон
(mobile) phone 	
модель
model  	
програвач MP4
MP4 player 	
грати в ігри
play games 	
post on social media 	розміщувати інформацію
в соціальних мережах
читати книжки
read books 	
remote control 	пульт дистанційного
керування
satnav 	супутникова навігаційна
система
send emails 	надсилати імейли
(електронні листи)
надсилати повідомлення
send text messages 	
смартфон
smartphone 	
смартгодинник
smartwatch 	
шукати в Інтернеті
surf the Internet 	
планшет
tablet 	
take photos/videos 	фотографувати/знімати
відео
техніка, технологія
technology 	
дивитися фільми
watch films 	

ball 	
м'яч
throw a ~ (into the basket) 	
кидати м'яч (в корзину)
save a ~ 	
відбити м'яч
beat sb 	побити, перемогти
когось
draw 	гра внічию,
жеребкування
~ with sb 	
закінчити гру внічию
qualify for sth 	вчитися, готуватися до
чогось
goal 	
гол
score a ~ /a point 	
забити гол/очко
save a ~ 	
відбити м'яч
shoot 	
влучити

Words in context
breathe 	
rate 	
measure 	
muscle 	
occur 	
response 	
study 	
tiny 	

дихати
частота (пульсу)
вимірювати
м'яз
відбуватися
реакція
вивчення, дослідження
крихітний

Verbs used in sport
build up (muscles) 	
нарощувати (м'язи)
decrease 	
зменшувати
improve 	вдосконалити,
поліпшити
increase 	
збільшувати
lower 	
знижувати
raise 	
піднімати
weight 	
вага
gain ~ 	
набрати вагу
lose ~ 	
скинути вагу

Other useful words and expressions
assume 	
припускати щось
be on an extreme diet 	дотримуватися суворої
дієти
benefits 	
переваги, вигоди
curious 	
допитливий, цікавий
dizzy 	
запаморочення
drugs test 	
тест на наркотики
even-tempered 	
врівноважений
gain confidence 	
отримати впевненість

UNIT 11 SCIENCE AND
TECHNOLOGY
Everyday technology

Instructions
change channel 	переключати, змінити
канал
charge your phone 	
заряджати телефон
connect sth to sth 	під'єднати щось до
чогось
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insert sth (into sth) 	
вставити щось (у щось)
manual 	
інструкція, керівництво
plug sth in/plug sth into sth 	включити щось (у
розетку)
point sth at sth 	
направити щось на щось
press a button 	
натиснути кнопку
read the instructions 	
читати інструкції
read the manual 	читати інструкцію
(керівництво)
socket 	
гніздо, розетка
switch off/turn off 	
вимикати
switch on/turn on 	
вмикати
unplug sth 	вимкнути щось із
розетки

Problems with technology
break down 	
crash 	
faulty 	
go flat 	
make a funny noise 	
out of order 	

зламатися
падати та розбиватися
несправний
спуститися (про шину)
видавати дивні звуки
вийти з ладу

ICT (Information and Communication
Technology)
broadband 	
широкосмуговий
browser/search engine 	браузер/пошукова
система
click on a link 	
натиснути на посилання
connect 	
підключити, з'єднати
database 	
база даних
disconnect 	
роз'єднати
download sth 	завантажити щось із
Інтернету
get/go online 	
виходити онлайн
Internet access 	
доступ до Інтернету
log onto an email account 	увійти на електронну
пошту
look sth up on the Internet 	подивитися щось в
Інтернеті
social networking site 	
сайт соціальної мережі
type in your password 	
ввести свій пароль
upload sth 	завантажити (викласти)
щось в Інтернет
virus 	
вірус

Inventions and discoveries
discover (sth) 	
відкривати щось
~ a cure for sth 	
винайти ліки від чогось
~ how something works 	зрозуміти, як щось
працює
discovery 	
відкриття
make a ~ 	
зробити відкриття
do 	
робити
~ an experiment 	
робити експеримент
~ research 	
робити дослідження
explore (sth) 	
досліджувати щось
~ an idea 	вивчати (досліджувати)
ідею
~ space 	
досліджувати космос
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get 	
одержати
~ an award (for sth) 	одержати нагороду (за
щось)
~ the Nobel prize for/in 	
отримати Нобелівську
(physics) 	премію за /в (галузі
фізики)
invent sth 	
винаходити щось
invention 	
винахід
inventor 	
винахідник
researcher 	
дослідник

Space exploration
asteroid 	
астероїд
astronaut 	
космонавт, астронавт
comet 	
комета
gravity 	
сила тяжіння
launch 	
запускати
launch a rocket 	
запускати ракету
planet 	
планета
satellite 	
супутник
(the) solar system 	
Сонячна система
space 	
космос
~ exploration 	
дослідження космосу
~ shuttle 	космічний корабель
(шатл)
~ station 	
космічна станція
~ travel 	
космічна подорож
spacecraft/spaceship 	
космічний корабель

Words in context
adventurous 	
пригодницький
exhibit 	
експонат
impressive 	
вражаючий
likely 	
швидше за все
predict 	
передбачати
site 	місце розташування,
майданчик

Expressions with TAKE and GO
go abroad 	
їхати за кордон
go on a bus tour 	
їхати в автобусний тур
go out of business 	
вийти з бізнесу
take a break 	
взяти перерву
take a chance 	скористатися шансом
(можливістю)/
спробувати
take a deep breath 	
вдихнути глибоко

Other useful words and expressions
drift in from somewhere 	
fail 	
giggle 	
mix 	
pour 	
realize 	
stand out 	
stick out 	

© Copyright Oxford University Press

заходити звідкись
провалювати
хихикати
змішати
наливати
зрозуміти
виділятися, стирчати
виокремлювати

▶▶ Phonetic transcription at www.oxfordlearnersdictionaries.com

UNIT 12 NATURE AND
ENVIRONMENT

weather forecast 	
wind 	
high/strong ~ 	
windy 	

Geographical features
capital city 	
столиця
coast 	
узбережжя
on the/by the ~ 	
на узбережжі
continent 	
континент
deep 	
глибокий
dense 	
густий
desert 	
пустеля
fast-flowing 	стрімкий, з швидкою
течією
field 	
поле
forest 	
ліс
high 	
високий
hill 	
пагорб
island 	
острів
lake 	
озеро
mountain 	
гора
~ range 	
гірський хребет
narrow 	
вузький
ocean 	
океан
rainforest 	
тропічний ліс
river 	
річка
valley 	
долина
vast 	
величезний
waterfall 	
водоспад
wide 	
широкий
winding 	
звивистий

Weather and climate
below zero 	
blow down 	
blizzard 	
climate 	
cloud 	
cloudy 	
cold 	
fog 	
foggy 	
hot 	
it’s 	
~ freezing 	
~ raining 	
~ sunny 	
~ snowing 	
lightning 	
rain 	
heavy ~ 	
light ~ 	
rainbow 	
snow 	
heavy ~ 	
light ~ 	
storm 	
shine 	
sun 	
temperature 	
thunderstorm 	
weather 	

нижче нуля
повалити, здувати
завірюха
клімат
хмара
хмарно
холодно
туман
туманний
жаркий, гарячий
заморозки
іде дощ
сонячно
іде сніг
блискавка
дощ
сильний дощ
невеликий, легкий дощ
веселка
сніг
сильний снігопад
невеликий, легкий сніг
злива, буря
світити
сонце
температура
гроза
погода

прогноз погоди
вітер
сильний вітер
вітряно

Natural disasters
aid 	
допомога
send ~ 	
відправити допомогу
ash 	
попіл
avalanche 	
лавина
be evacuated 	
бути евакуйованим
be trapped 	
опинитися в пастці
collapse 	обвалюватися,
руйнуватися
destroy 	
руйнувати
drought 	
засуха
eruption (volcanic eruption) 	 виверження (вулкану)
earthquake 	
землетрус
famine 	
голод
flood 	
повінь
government 	
уряд
hurricane 	
ураган
natural disaster 	
стихійне лихо
pledge 	обіцяти пожертвувати на
благодійність
rescue 	
рятувати
rescue workers/rescue team 	рятувальники/
рятувальна команда
rubble 	
щебінь
survivor 	
той, хто лишився живим
tornado 	
торнадо, смерч
tsunami 	
цунамі
victim 	
жертва
volcano 	
вулкан

Animals and plants
ant 	
bark 	
bee 	
beetle 	
bird 	
bluefin tuna 	
branch 	
bush 	
butterfly 	
cheetah 	
claw 	
cow 	
corn 	
crocodile 	
dig 	
dolphin 	
eagle 	
elephant 	
feed 	
fertilise 	
flower 	
fly 	
fruit 	
fur 	
giraffe 	
goat 	
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мурашка
кора
бджола
жук
пташка
синій тунець
гілка
кущ
метелик
гепард
кіготь
корова
кукурудза
крокодил
копати
дельфін
орел
слон
годувати
удобрювати
квітка
муха
плід, фрукти
хутро
жирафа
коза
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gorilla 	
горила
grain 	
зерно
grass 	
трава
grow 	
рости
hay 	
сіно
horse 	
кінь
insect 	
комаха
lawn 	галявина, майданчик з
травяним покриттям
leaf 	
листок (дерева)
leopard 	
леопард
lion/lioness 	
лев/левиця
lizard 	
ящірка
mammal 	
ссавець
monkey 	
мавпа
mosquito 	
комар
octopus 	
восьминіг
ostrich 	
страус
owl 	
сова
panda 	
панда
parrot 	
папуга
paw 	
лапа
penguin 	
пінгвін
pet
домашня тварина
pick 	
збирати
plant 	
рослина
rabbit 	
кролик
reptile 	
плазун
root 	
корінь
sea creature 	
морська істота
shark 	
акула
sheep 	
вівця
shell 	
панцир, мушля
skin 	
шкіра
snake 	
змія
starfish 	
морська зірка
swallow 	
ластівка
tail 	
хвіст
teeth 	
зуби
tiger 	
тигр
tortoise 	
черепаха
tree 	
дерево
trunk 	
стовбур
vegetable 	
овоч
wasp 	
оса
water 	
вода
weed 	бур'ян, дикоросла
рослина
кит
whale 	
wing 	
крило
wolf 	
вовк
zebra 	
зебра

Environmental issues
acid rain 	
кислотний дощ
conservation 	зберігання, охорона,
заповідник
decompose 	
розкладатися
electric car 	
електричний автомобіль
endangered 	
під загрозою зникнення
environment 	
навколишнє середовище
environmental 	
екологічний
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exhaust fumes 	
вихлопні гази
extinct 	
вимерлий
gas 	
газ, бензин
global warming 	
глобальне потепління
greenhouse effect 	
парниковий ефект
litter 	
сміття
leave ~ 	
залишати сміття
organic food 	натуральні харчові
продукти
ozone layer 	
озоновий шар
pollution 	
забруднення
recycle 	
переробляти
recycling 	
утилізація
rubbish 	
сміття
save 	
економити, зберігати
~ electricity 	
економити електрику
~ water 	
економити воду
solar power 	
сонячна енергія
wind farm 	
вітрова ферма

Words in context
conserve 	
зберігати
diversity 	
різноманітність
ecosystem 	
екосистема
habitat 	середовище існування
(мешкання)
hunt 	
полювати
pesticide 	
пестицид
reproduce 	
розмножуватися
species 	
вид

Words in context: phrases with AT
at the age of 	
at the beginning of 	
at the front of 	
at the rate of 	
at the thought of 	
at the time of 	

у віці…
на початку чогось
спереду
зі швидкістю
при думці
у часи

Phrasal verbs with GO
go away 	
go for 	
go on 	
go out 	
go through 	

іти геть
вибирати
продовжувати
погаснути
пройти через, пережити

Other useful words and expressions
alternative 	
альтернатива, вибір
capacity 	
здатність
efficient 	
ефективний
frequent 	
частий, постійний
meteorology 	
метеорологія
moderate 	
помірний, середній
replace 	
замінити
roar 	
рев, гуркіт
split 	розколювати,
розщеплювати
tension 	
напруга
unreliable 	
ненадійний
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