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UNIT 1 UNIT 1
(be) a bone of contention (бути) предметом суперечки, незгоди

adapt адаптуватися, пристосуватися

alienate (from) віддаляти, виключати

alienated (from) виключений, чужий

alienating який віддаляє, виключає

alienation (from) відчуженість, виключеність

alter змінити

although хоча

as a result (of sth) внаслідок (чогось)

association об’єднання, зв’язок

attachment прихильність, відданість

back to square one повернутися до початкової точки

because of через

chop and change постійно міняти думку

(be) close at hand (бути) під рукою

consequently отже, в результаті

despite незважаючи на

determine визначити

disaffection невдоволення

due to через, завдяки

enhance посилити

even though хоча, незважаючи на

evolve розвиватися

exclude (from) виключити (з)

excluded (from) виключений (з)

exclusion виключення

exclusive виключний

furthermore крім того

give rise to породжувати, призводити до

go from strength to strength досягати все більших і більших успіхів

go hand in hand йти рука об руку

however однак

imagery образність

improve покращити

in addition (to) на додаток (до)

(be) in sb’s hands (бути) в чиїхось руках

in spite of попри, незважаючи на

isolate (from) ізолювати (від)

isolated (from) ізольований (від)

isolating ізолюючий

isolation ізоляція

jump out of one’s skin підстрибнути з несподіванки/переляку

lead to призводити до

loyalty вірність, лояльність
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make great strides робити великі кроки

make no bones about (sth) бути відвертим, не вагатися робити (щось)

marginalization маргіналізація, витіснення на узбіччя

moreover більше того

move the goalposts поміняти правила у процесі

on account of через

owing to завдяки, через

oxymoron оксюморон

personification персоніфікація, уособлення

progress поступ, прогрес

pull your socks up покращити свою роботу, поведінку тощо

rapport взаєморозуміння

reform реформувати

rejection відмова

repetition повторення

restore відновлення

result in призводити до

reverse змінити напрямок на протилежний, дати задній хід

revert повернутися в попередній стан

rhetorical question риторичне запитання

save your skin берегти свою шкіру

segregate (into) сегрегувати

segregated сегрегований

segregation сегрегація

shape формувати

(be) (all) skin and bones (самі) шкіра та кості

thanks to завдяки

that said разом з тим

the effect of наслідок, результат

the influence of вплив

therefore отже

transform видозмінювати, перетворювати

turn the corner пройти критичну точку

turn upside down перевернути догори дном

what’s more більш того, що більше

whereas тоді як, тимчасом

while поки, в той час як

UNIT 2 UNIT 2
a bit трохи

a little трохи, декілька

absolution виправдання, прощення, звільнення (від відповідальності)

absolve виправдати, звільнити (від відповідальності), відпустити (гріхи)

acquit (of charges) виправдати, звільнити (від відповідальності)

acquittal виправдання, звільнення (від відповідальності)

aggressively агресивно
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always завжди

annually щорічно

at the / that moment у даний момент

baffled спантеличений, здивований

barely ледве

befuddled одурманений, спантеличений

bewildered збентежений, здивований

bow down to підкоритися (комусь)

buck the trend протистояти тенденції

bury your head in the sand зарити голову в пісок

calmly спокійно

clearly очевидно, явно

concerned стурбований

confess зізнатися

confession зізнання, сповідь

convict (of robbery / arson, etc.) засудити (за розбій / підпал тощо)

conviction визнання винним, засудження

creating mood and atmosphere створення настрою та атмосфери

daily щоденно

dazed ошелешений

defend захищати

defendant підсудний, обвинувачений

detain (for) затримувати (за)

dismally гнітюче, похмуро

disorientated дезорієнтований

distraught збентежений

even навіть

everywhere усюди

exonerate (from / of ) виправдати, реабілітувати

flustered схвильований, збентежений

follow sb’s lead слідувати за чиїмось прикладом

foreshadowing events передвіщаючи події

fortunately на щастя

go against the grain суперечити, бути неприйнятним

go with the flow плисти за течією

greedily жадібно

hardly ледве, майже не

hastily поспіхом

hopefully сподіваюся

immediately негайно

impatiently нетерпляче

implicate (in a robbery / attack etc.) вважати причетним (до пограбування, нападу тощо)

incredibly неймовірно

incredulously недовірливо

indict обвинувачувати
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indictment обвинувальний акт

involved залучений, причетний

jeopardize поставити під загрозу

(in) jeopardy (у) небезпеці

just просто, лише

luckily на щастя

naturally природно

nearby неподалік

nearly майже

only тільки

penalize карати

penalty покарання

plea благання

plead визнавати або заперечувати свою провину в суді

present теперішній, який є зараз

proper належний

prosecute обвинувачувати в суді, переслідувати в судовому порядку

prosecution обвинувачення (сторона в судовому процесі)

recently нещодавно

relatively відносно, порівняно

release (on bail) звільняти (під заставу)

remand (in custody) залишити під вартою (на час продовження процесу)

responsible відповідальний

revealing character проявлення характеру

sadly на жаль

seriously серйозно

spur (sb) into action спонукати (когось) до дії

step up to the mark докласти більших зусиль

stumped загнаний у глухий кут

suddenly раптово

swiftly швидко

take (the) initiative проявляти ініціативу

testify свідчити

testimony свідчення

turn a blind eye закрити очі (на щось)

usually зазвичай

warily обережно, обачливо

UNIT 3 UNIT 3
account for бути причиною (чогось), пояснювати (щось)

arise (from) постати, виникнути (з)

assembly line складальна лінія

attribute to приписувати (щось якійсь причині)

boost productivity підвищити продуктивність

boost profits збільшити прибуток

boost sales підвищити продажі
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bring about спричиняти, призводити (до чогось)

comprehensive policy поліс комбінованого страхування

conduct a survey провести опитування

conduct market analysis провести аналіз ринку

conduct market research провести дослідження ринку

contactless card безконтактна картка

current account поточний рахунок

dip опускатися, занурюватися

direct debit прямий дебет

escalate загострюватися, ставати інтенсивнішим

ethos етос

flat-pack пакувати в розібраному вигляді (наприклад, меблі)

fluctuating мінливий, нестійкий

forage (for sth) шукати корм, їжу

fritter away розтринькувати

gain access отримати доступ

gain experience отримати досвід

gain market share отримати частку ринку

generate породжувати, створювати

give rise to призводити до

gradual поступовий

happen відбутися, трапитися

key indicator ключовий показник

launch a product запустити продукт

launch an advertising campaign розпочати рекламну кампанію

launch an investigation розпочати розслідування

lead to призводити до

liability зобов’язання, борг

line (of products / cosmetics / clothing) лінія (продуктів / косметики / одягу)

live beyond your means жити невідповідно до своїх достатків

live on the breadline ледве зводити кінці з кінцями

loss leader товар, який продається зі збитком для залучення покупців

make a deal укладати угоду

make a loss нести збитки

make a profit отримати прибуток

manipulate data маніпулювати даними

manipulate our minds маніпулювати свідомістю

manipulate public opinion маніпулювати громадською думкою

(branded / counterfeit / official) merchandise (фірмовий / контрафактний / офіційний) товар

moderate помірний

no-claims bonus бонус за безаварійність

(retail / fast-food / local) outlet (роздрібна / фаст-фуд / місцева) торгова точка

outstrip inflation випереджати інфляцію

outstrip rivals випереджати суперників

outstrip supply випереджати пропозицію
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perpetuate увічнювати

pipe dream нездійсненна мрія, фантазія

plummet стрімко падати

point-of-sale (terminal / advertising / display) точка продажу (термінал / реклама / дисплей)

pop-up (shop / restaurant / gallery) (магазин / ресторан / галерея), що відчиняється швидко і ненадовго

(be) poverty-stricken (бути) дуже бідним, убогим

premium (страхова) премія

result (in / from) призводити до чогось / бути наслідком чогось

rocket стрімко зростати

seconds другосортний товар

self-sufficient незалежний, самодостатній

set up a company створити компанію

set up a display викласти на вітрину

set up an advertising agency створити рекламне агентство

sharp різкий

significant значний

slump різко впасти

soar різко зрости

sort code номер відділення (банку)

splash out on викинути (багато грошей) на щось

squander тринькати, розкидати

stable стабільний

standing order постійне доручення

steady стійкий, постійний

(be) strapped for cash (бути) обмеженим у коштах

struggle to make ends meet ледве зводити кінці з кінцями

(energy / equipment / major) supplier постачальник (електроенергії / обладнання / основний)

surge різко збільшитися, підстрибнути

third-party сторонній, третя особа

trappings (of success / power / wealth) атрибути (успіху / влади / багатства)

trigger ініціювати, викликати

tumble обрушуватися

volatile непостійний, мінливий

UNIT 4 UNIT 4
accomplish виконати, досягти

agile спритний

agility спритність

analogous подібний, аналогічний

analogy аналогія

aptitude здібності

articulate який вміє чітко висловлювати свої думки

ascertain з’ясувати, упевнитися

attribute to приписувати (щось якійсь причині)

bilious жовчний, дратівливий

brain-teaser головоломка
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brainchild оригінальна ідея, винахід, дітище

brainwash промивати мізки

brainwave раптова чудова ідея

brogue акцент (особливо ірландський або шотландський в англійців)

carry out виконувати

cease припинити

clear up з’ясувати, розкрити

collaborate співпрацювати

commemorate бути нагадуванням про минулу подію

comprise включати, складатися з

conduct проводити

conquer завоювати, перемогти

contradiction суперечність

contradictory суперечливий

correspondence відповідність

corresponding відповідний

croon співати, наспівувати (напівголосно, проникливо0

curiosity цікавість

curious допитливий, цікавий

deductive дедуктивний

dexterity вправність, кмітливість

dexterous умілий, здібний

diligence старанність

diligent старанний

discern розрізняти

discerning розбірливий

disparate розрізнений

disparity нерівність

divergence розбіжність

divergent розбіжний

eloquent красномовний

find out дізнаватися

get over подолати, впоратися

give up здаватися

gutter дно (суспільства), погані соціальні умови або низькі моральні стандарти

have a jaw побалакати

hold up стримувати, зупиняти (рух або прогрес)

homogeneity однорідність

homogeneous однорідний

impede перешкоджати

impressionable вразливий, чутливий

incarnate втілений (у людській подобі)

ingenious винахідливий, оригінальний

ingenuity винахідливість

inquiring допитливий
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install установлювати

integrity порядність, чесність

interchange обмін, заміна

interchangeable взаємозамінний

introspective інтроспективний

intuitive інтуїтивний

kerbstone простий, недосвідчений

make up формувати (щось)

make out розрізнити (щось)

memorize запам’ятовувати, заучувати напам’ять

methodical методичний

modest скромний

modesty скромність

observant спостережливий

pass on передати (далі)

pick sb’s brains допитуватися в когось

pin on звинуватити (несправедливо), перекласти вину

pull off впоратися (з важким завданням)

put up збудувати, спорудити

rack your brains ламати мізки

recall згадувати, нагадувати

receptive сприйнятливий

recite декламувати

recollect пригадати

reel off говорити щось швидко і без зусиль

reflect (on) обмірковувати

remember пам’ятати

remind нагадати

reminisce згадувати минуле, поринати у спогади

resolve вирішити

revolutionize здійснити революцію

scatterbrained розсіяний, неорганізований

self-aware самосвідомий

sociable товариський

team up (with) об’єднатися (з)

the brains behind мозковий центр, той, хто щось придумав і організував

transmit передавати

turn around вивести з кризи, повністю змінити, виправити

upstart вискочка

variance відхилення

varied різноманітний

visionary далекоглядний

worship поклоніння
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UNIT 5 UNIT 5
(be) a long way off до чогось ще далеко

absolute абсолютний

accelerate прискорюватися

advance рухатися вперед, наступати

alternate чергувати

alternative альтернативний

the Antipodes антиподи

backdrop фон (на якому щось відбувається)

chief головний

chug рухатися з пихтінням

collide (with) зіткнутися (з)

come a long way пройти довгий шлях

complete with у комплекті з, разом з

compulsive непереборний, нав’язливий

compulsory обов’язковий

crackdown круті заходи (проти злочинців, опозиції), розгром

crash into врізатися в

creep повзти

definite визначений

definitive остаточний, досконалий

downfall падіння, крах

downpour злива

economic економічний

economical економний

equator екватор

entire цілий

exact точний

extreme крайній, екстремальний

foremost головний, передній

further down the road колись у майбутньому

glide ковзати, рухатися плавно

gross грубий, кричущий

hemisphere півкуля

historic історичний, який має історичне значення

historical історичний, пов’язаний з історією

hit head-on зіткнутися лоб в лоб

hit the road вирушити в дорогу, залишати

hold-up затримка

hurtle нестися, мчати

jackknife скластися удвоє (про зчленований транспортний засіб)

latitude широта

let-down щось, що не відповідає очікуванням, розчарування

longitude довгота

lose track of втратити слід
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main основний

major дуже великий або важливий

make your way (into) пробиватися (в)

notable видатний, вартий уваги

noticeable помітний

(be) on the right track (бути) на правильному шляху

(be) on the road (бути) в дорозі, подорожувати

only тільки

outbreak спалах

outcome результат

outlook перспективи

overshoot проїхати далі, ніж потрібно

the Pacific Rim Тихоокеанське кільце

parallel паралельний

(our) paths cross (наші) шляхи перетинаються, випадкова зустріч

prime meridian нульовий меридіан

principal найголовніший

prowl нишпорити, крастися

pull up зупинитися

real справжній

run-up розбіг, підготовка, переддень

setback перешкода, невдача

shatter розбити

shed its load скинути вантаж

sheer чистий

skid заносити

smash into врізатися в

smooth the path (for) полегшити комусь рух, розвиток

sole єдиний, одиночний

specific точний, конкретний

stop dead in your tracks різко зупинитися з переляку/подиву

stride крокувати (великими кроками)

stroll прогулюватися

the Subcontinent субконтинент

swerve відхилятися, виляти (про автомобіль)

technical технічний

technological технологічний

(reach) the end of the road (дійти до) кінця шляху

total весь, загальний, сукупний

tropic тропік

upbringing виховання

uprising повстання

utter повний, абсолютний

veer різко повертати, робити віраж

washout провал, невдача
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write off списати, вважати втраченим, знищити

UNIT 6 UNIT 6
all-consuming (work / passion / state) всепоглинаючий (робота / пристрасть / стан)

amity дружні відносини

(be) at sb’s beck and call (бути) на підхваті, на побігеньках

betray the cause зрадити справу

compromise компроміс

contract контракт

deposit депозит

devotion відданість

drive a wedge between people вбити клин між людьми

drum up support виборювати підтримку

estate agent агент з продажу нерухомості

euphoria ейфорія

feel-good (movie / story / factor ) (фільм / історія / фактор), що поліпшує настрій

get on each other’s nerves діяти один одному на нерви, дратувати один одного

get on like a house on fire швидко стати хорошими друзями

have a change of heart змінити ставлення до когось (зазвичай на краще)

have a soft spot for sb мати добрі почуття, добре ставитися до когось

have an old head on young shoulders розумний/зрілий не по роках (про молоду людину)

have somebody to lean on мати на кого спертися

hotly disputed (subject / theory / claim) (предмет / теорія / твердження), що є предметом гарячих суперечок

infatuation палка закоханість

keep your head не втрачати голову (в складній ситуації)

landlord домовласник (який здає приміщення в оренду)

lease оренда

letting agent агент з оренди

level-headed урівноважений, розважливий

live in each other’s pockets нерозлучні

long-lasting (battery / effect / relationship) довговічний (батарея / ефект / стосунки)

long-term (objective / prognosis / 
employment) довгостроковий (мета / прогноз / працевлаштування)

loyalty вірність, лояльність

mania манія

mortgage іпотека

much-respected (idea / person / type of love) дуже шанований (ідея / людина / тип кохання)

narcissism нарцисизм

not have the heart to не наважуватися зробити щось (щоб не завдати комусь болю

notice повідомлення, попередження

pledge allegiance присягати на вірність

rally the troops гуртувати людей (для якоїсь справи)

rent орендна плата

rose-tinted (glasses / lens / view) рожеві окуляри

rout (the enemy) розгромити (ворога)

sack (a town) розграбувати (місто)
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seven-year (itch / campaign / romance) семирічний (свербіж / кампанія / роман)

take sth to heart брати щось близько до серця

tenant орендар, наймач

trigger revolt спричинити повстання

use your head думай головою

wage war вести війну

wear your heart on your sleeve показувати свої почуття іншим людям

wrap sb round your little finger підкорити своїй волі

UNIT 7 UNIT 7
ambling повільна розслаблена хода

anti-Semitic антисемітський

back the wrong horse поставити не на того

backdrop фон (на якому щось відбувається)

bark up the wrong tree вибрати неправильне рішення

bitterly disappointed гірко розчарований

brilliantly conceived блискуче задуманий

brisk жвавий

brush stroke мазок пензля

building block кубик

by the back door нечесним способом, через чорний хід

canvas полотно

captivating захоплюючий

catchy помітний

come up against a brick wall впертися в стіну

comprehensible зрозумілий

conventional звичайний

dreary нудний, похмурий

drive sb up the wall роздратувати когось

dull нудний

eagerly anticipated очікуваний з нетерпінням

elaborate дуже складний, детальний

enchanting чарівний

enthusiastically received прийнятий з ентузіазмом

ethereal ефірний

evocative який нагадує щось приємне

fascinating захоплюючий

forefront передній край

frenetic шалений

genre жанр

get off on the wrong foot встати не на ту ногу

glass ceiling невидима стеля

highbrow високоінтелектуальний, снобістський

highly controversial дуже суперечливий

hit the nail on the head сказати щось дуже влучно

hit the roof сильно розсердитися



Wordlist from Insight Advanced Student Book 13 © Oxford University Press 2022

Wordlist This list contains the key words from the units in the Insight Advanced Student Book (ISBN: 4010528)

hugely influential надзвичайно впливовий

immediately obvious відразу очевидний

impenetrable непроникний

intellectual інтелектуальний

intensely private дуже потайний

intricate заплутаний

intriguing інтригуючий

jarring різкий, дратуючий

jaunty веселий, життєрадісний

lavishly decorated пишно прикрашений

lay the foundations закласти основи

lilting пружний, приємно ритмічний

lowbrow невіглас, низьколобий

medium матеріал, засіб вираження

mellow м’який, спілий

menacing загрозливий

monorail монорейка

motif мотив, елемент орнаменту

multifaceted багатогранний

multifarious різноманітний

offensive образливий

open doors відчинені двері

overrated переоцінений

palette палітра

peculiar своєрідний

perspective перспектива

post-industrial постіндустріальний

post-war післявоєнний

predate передувати

primitive примітивний

pro-democratic продемократичний

profoundly moving глибоко зворушливий

provocative провокаційний

raucous хрипкий, пронизливий

repellent відразливий

silhouette силует

simply enchanting просто чарівний

sluggish млявий

soothing заспокійливий

soppy слізливий, нерозумно-сентиментальний

(be) spot on саме те, що треба

strike the right note сказати або зробити щось доречне в даній ситуації

subway метро

superstructure надбудова

surging що стрімко рухається
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swallow your words забрати свої слова назад

theme тема

thundering громоподібний

tone тон, відтінок

transparent прозорий

underachiever людина, що на реалізує свої можливості

uninspiring що не надихає, нудний

unobtrusive ненав’язливий

utterly appalled вкрай вражений, шокований

whimsical капризний, ексцентричний

(be / fall) wide of the mark неточний

UNIT 8 UNIT 8
(be) a no-brainer очевидне рішення

(be) a storm in a teacup буря в склянці води

abundant рясний, більш ніж достатній

acute гострий, проникливий

alleviate (pressure / suffering / a shortage) полегшити (тиск / страждання / нестачу)

antisocial асоціальний

assert стверджувати

building site будівельний майданчик

chaotic хаотичний

city dweller міський житель

commence розпочати

congested thoroughfare перевантажена магістраль

(a(n) political / economic / humanitarian) crisis (політична / економічна / гуманітарна) криза

desist припинити

elicit виявляти, витягувати

emigrant емігрант

endeavour намагатися

fall into the trap (of doing sth) потрапити в пастку

fasten закріпити

fight an uphill battle вести важкий бій

have the upper hand мати перевагу

human людський

humane гуманний

illicit незаконний

immigrant іммігрант

impoverished зубожілий

inflict завдати

migrant мігрант

panacea панацея

(a(n) possible / potential / obvious) pitfall (можлива / потенційна / очевидна) пастка

(a desperate / sad / tragic) plight (відчайдушна / сумна / трагічна) важка ситуація

principal найголовніший

principle принцип
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quick fix швидке виправлення

remedy засіб

resolve (a dispute / crisis / situation) вирішити (спір / кризу / ситуацію)

scarce недостатній, мізерний

seize схопити

sewage system каналізаційна система

slum tenement багатоквартирний будинок у злиденному районі

squalid злиденний

stand-alone building окрема будівля

stark голий, не прикрашений

tackle (crime / an issue / a challenge) займатися (проблемою / викликом), боротися (із злочинністю)

take the bull by the horns взяти бика за роги

throw cold water on sth критикувати

unprecedented безпрецедентний

unsociable нетовариський

unsocial «незручний» (час) (не в звичайні робочі години)

(be) up in arms about/over (бути) дуже незадоволеним чимось і готовим протестувати

urban infrastructure міська інфраструктура

yield припинити опір, підкоритися

UNIT 9 UNIT 9
a level playing field рівні умови гри

a race against time гонка з часом

a slave to раб (чогось)

across the board по всій компанії, галузі тощо

addiction (to) залежність

adrenaline junkie адреналіновий наркоман

aficionado шанувальник

agonizing болісний

ailing хворий

anguish туга

association (with) асоціація (з)

aversion (to) огида (до)

chronic хронічний

compulsion непереборний потяг

conformity (with) відповідність, слідування

crumb of comfort крихта комфорту

deficiency дефіцит

dependence (on) залежність (від)

depletion виснаження

devotee відданий

diagnosis діагноз

endemic ендемічний

exhaustion виснаження

fatigue втома

fixation (with) зацикленість, фіксація (на чомусь)
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fortitude стійкість духу

get your fix отримати свою дозу

give or take більш-менш, приблизно

go cold turkey різко припинити вживання наркотиків

grain of truth зерно істини

handicap фізична або розумова вада, дефект

have a weakness for sth мати слабкість до чогось

hurdle перешкода

in round numbers в круглих числах

in the region of в районі (суми, ціни), приблизно

(be) in the running мати шанс на успіх

insistence on наполягання

kick the habit позбутися звички

live and breathe sth жити (чимось), ставитися до чогось з великим ентузіазмом

lapse of time проміжок часу

menace (to) загроза

more or less більш-менш

neck and neck ніс до носа (рухатися поруч із суперником у змаганнях)

obsession (with) одержимість

or so або десь так (приблизно)

or thereabouts або в цьому районі (приблизно)

par for the course те, чого й очікувалося в конкретній ситуації

take sth with a pinch of salt ставитися з деяким скепсисом

preoccupation заклопотаність

prognosis прогноз

ray of hope промінь надії

recovery одужання, відновлення

reliance (on) покладатися (на щось / когось)

restriction (on) обмеження

serenity безтурботність

set the pace задати темп

something like щось на зразок

somewhere around десь навколо

strip of land смуга землі

susceptibility (to) сприйнятливість (до)

take a fancy to (something) захоплюватися (щось)

tenacity завзятість

terminal термінальний

torment муки, страждання

torrent of criticism потік критики

tranquillity спокій

wall of silence стіна мовчання

win hands down перемогти без зусиль
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UNIT 10 UNIT 10
(be) at your wits’ end божеволіти, сильно хвилюватися через щось

atmospheric атмосферний

blue-collar worker синій комірець

career ladder кар’єрні сходи

celestial небесний

cone конус

cosmic космічний

crescent півмісяць

cube куб

cylinder циліндр

ellipse еліпс

galactic галактичний

get the green light отримати зелене світло

getting on a bit старішати

go down with something злягти з хворобою

a golden opportunity чудова нагода

golden years золоті роки (період після виходу на пенсію)

gravitational гравітаційний

a grey area сіра зона

hard of hearing погано чути

holiday entitlement право на відпустку

human resources людські ресурси

in reduced circumstances у скрутних обставинах

(be) in the red (бути) в мінусі

job application заява про прийом на роботу

light at the end of the tunnel світло в кінці тунелю

lozenge ромб

lunar місячний (що стосується Місяця)

meet an untimely end зустріти передчасний кінець

(be) no end (to sth) in sight кінця не видно

of advanced years похилих років

of limited means обмежених засобів

(be) on the receiving end of людина, на яку спрямована дія

out of the blue абсолютно несподівано

pension scheme пенсійна схема

planetary планетарний

polygon багатокутник

a purple patch світла смуга, період удачі

arc дуга

pyramid піраміда

radius радіус

raise the white flag підняти білий прапор

ray промінь

recruitment agency кадрове агентство
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red tape бюрократія

redundancy payment виплата при звільненні

ring кільце

sick leave відпустка по хворобі

solar сонячний

spell the end отримати/передбачати результат (зазвичай поганий)

sphere сфера

spiral спіраль

stellar зоряний

tangent дотична

terrestrial наземний

the beginning of the end початок кінця

the end is nigh кінець близький

the public sector державний сектор

underprivileged позбавлений привілеїв, знедолений

visually impaired зі слабким зором

white-collar worker білий комірець

with flying colours дуже добре, з високими оцінками

zero-hours contract договір, що не передбачає фіксованих годин праці


