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UNIT 1 UNIT 1
arrogant зарозумілий

assertive напористий

at the back ззаду, в задній частині

at the front попереду, у передній частині

attractive привабливий

beautiful гарний

behind за (чимось)

Bermudas бермуди (штани до колін)

blonde-haired світловолосий, білявий

blue-eyed блакитноокий

bob коротка стрижка

broad-shouldered широкоплечий

bun пучок (жіноча зачіска)

camisole top топ на бретельках

cardigan кардиган

chic шикарний

combat trousers армійські штани

cropped (hair) коротко підстрижене (волосся)

curly (hair) кучеряве (волосся)

designer дизайнер

determined рішучий, повний рішимості

dreadlocks дреди

dyed hair n фарбоване волосся

easy-going невимушений

elegant елегантний

emotional емоційний

exquisite вишуканий

fat товстий

fleece фліс

handsome гарний, привабливий (частіше про чоловіків)

hoody худі

in front (of sth) перед (чимось)

in the (top / bottom / right-hand / left-hand) corner у (верхньому / нижньому / правому / лівому) куті

in the background на фоні, на задньому плані

in the foreground на передньому плані

in the middle посередині

innovative інноваційний

lazy ледачий

leggings легінси

maxi dress довга сукня

middle-aged середнього віку

mini skirt міні-спідниця

modest скромний, незначний

on the right / left праворуч / ліворуч
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original оригінальний

overweight з надмірною вагою

pale-skinned блідошкірий

plait коса

plump пухлий

polo shirt сорочка поло

ponytail кінський хвіст

retro ретро

second-hand уживана річ, секонд-хенд

sensitive чутливий

shaved (head) виголена (голова), бритоголовий

short-sighted короткозорий

shy сором’язливий

slender тонкий, стрункий

slim стрункий, тонкий

spiky (hair) колюче (волосся)

straight (hair) пряме (волосся)

stubborn впертий

stunning приголомшливий, вражаючий

stylish стильний

sun-tanned засмаглий (на сонці)

to the right / left (of sth) праворуч / ліворуч (від чогось)

tracksuit bottoms штани від спортивного костюма

trim підтягнутий

ugly потворний

unattractive непривабливий

vest жилетка

vintage вінтажний, класичний

wavy (hair) хвилясте (волосся)

UNIT 2 UNIT 2
adventure holiday пригодницькі канікули

aisle прохід між рядами (наприклад, у літаку)

(go) ashore (сходити) на берег / сушу

backpacking holiday подорож з рюкзаком

beach resort пляжний курорт

buffet car вагон-буфет

cabin салон (літака), каюта

carriage вагон

city break короткий відпочинок у місті

coach tour автобусний тур

connect (with) зв’язуватися (з)

crossing переправа, морська подорож

cruise круїз

cut through (sth) перетнути (щось), зрізати (дорогу)

deck палуба
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DIY holiday самостійно організована відпустка

drive (along) їхати (дорогою)

escape the crowds втекти від натовпу

excursion екскурсія

expedition експедиція

flight політ, переліт

gate вихід (на посадку в літак)

get off the beaten track зійти з уторованого шляху

get to know sb знайомитися з кимось

head (for sb / sth) прямувати (до когось / чогось)

hold трюм

honeymoon медовий місяць

houseswap обмін домами

land приземлятися

lead (to) приводити, вести (до чогось)

luggage rack багажна полиця

motorway автомагістраль

national park національний парк

overhead locker багажний відсік (над сидіннями)

package holiday пакетний тур

pier пірс, причал

platform платформа

public transport громадський транспорт

runway злітно-посадкова смуга

seat belt ремінь безпеки

self-catering holiday відпочинок із самообслуговуванням

set sail вирушати в плавання

sightseeing holiday відпочинок із оглядом пам’яток

slow down сповільнюватися, зменшувати швидкість

soak up the sun ніжитися на сонці

speed up прискорюватися, збільшувати швидкість

stand стоянка

staycation відпустка удома

take off злітати, рушати

take part (in sth) брати участь (у чомусь)

take time out (to do sth) зробити перерву (щоб робити щось)

tour тур

tour guide туристичний гід, екскурсовод

tourist trap пастка для туристів

tracks (залізнична) колія

travel (down) подорожувати, їхати (по дорозі, дорогою)

travel destination ціль подорожі

trek (піший) похід

trip подорож, поїздка

voyage подорож
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wind (around) витися, звиватися (навколо)

working holiday робоча відпустка

UNIT 3 UNIT 3
ability здатність, здібність

amazed здивований, вражений

annoyed роздратований, розсерджений

appalled збентежений, нажаханий, вражений

astonished здивований, вражений

backache біль у спині

be down in the dumps бути пригніченим, у депресії

be on cloud nine бути на сьомому небі

be over the moon бути надзвичайно щасливим

bruised побитий, у синяках

cheaply дешево

chest pains біль у грудях

clearly очевидно, явно

comfortably зручно, комфортабельно

commitment відданість

cough кашель

cross сердитий

delighted радісний, у захваті

devastated спустошений, пригнічений

discipline дисципліна

disgusted обурений, що відчуває відразу

dizzy який відчуває запаморочення

enthusiastic захоплений

excited збуджений, схвильований

extremely надзвичайно, украй

feel blue почуватися сумним, пригніченим

feel down in the mouth почуватися нещасним, сумним

feel on top of the world відчувати себе на сьомому небі

frightened переляканий

furious розлючений, лютий

generosity щедрість

happiness щастя

headache головний біль

hurt ображений, скривджений, поранений

incredibly неймовірно

itchy сверблячий

kindness доброта

laziness лінощі

miserable нещасний, жалюгідний

necessity необхідність

numb онімілий

painful болючий
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petrified скам’янілий, заціпенілий, паралізований

pleased задоволений, радий

prosperity процвітання, добробут

quickly швидко, поспішно

rapidly швидко, стрімко

rash висип

really справді, дуже

runny nose нежить

scared зляканий

self-esteem самоповага, почуття власної гідності

self-reliance упевненість у собі, у своїх силах

self-sacrifice самопожертва

shivery тремтячий, який відчуває озноб

shocked шокований, вражений

sick хворий

similarly аналогічно, подібно

single-mindedness цілеспрямованість

sore болючий, чутливий

sportsmanship гідна спортивна поведінка

stamina витривалість

stomach ache біль у животі

surprised здивований, вражений

surprisingly на диво, дивовижно

swollen набряклий

team spirit командний дух

tiredness втома

unhappy нещасний

unwell хворий

upset засмучений

weak слабкий

worryingly що непокоїть

UNIT 4 UNIT 4
address (issues / a problem) звертатися, приділяти увагу (питанню / проблемі)

aid (poor people / developing countries) допомагати (бідним людям / країнам, що розвиваються)

believe in sth вірити в щось

belong to sth належати до чогось

campaign кампанія

campaigner учасник кампанії

care (about sb / sth) турбуватися, дбати (про когось / щось)

charity worker працівники благодійної організації

climate change зміна клімату

co-exist співіснувати

compete змагатися

competitor суперник, конкурент

contaminate забруднювати



Wordlist from Insight Intermediate Student Book 6 © Oxford University Press 2022

Wordlist This list contains the key words from the units in the Insight Intermediate Student Book (ISBN: 4010504)

co-operate співпрацювати

deforestation вирубка лісів

devastate спустошувати

die out вимирати

disease хвороба

distribute розподіляти, роздавати

distributor дистриб’ютор

donate (money / clothes) жертвувати (гроші / одяг)

donor донор, жертводавець

drought посуха

earthquakes землетруси

evacuate евакуювати

famine голод

floods повені

fundraiser збирач коштів

insist (on sth) наполягати (на чомусь)

interact взаємодіяти

international міжнародний

organize організовувати

organizer організатор

overcrowded переповнений (людьми, речами)

overflowing переповнений, який ллється через край

participant учасник

participate брати участь

pollution забруднення

poverty бідність, убогість

preserve зберігати

promote просувати, рекламувати

promoter спонсор; той, хто займається просуванням, рекламою

protest (against sth) протестувати (проти чогось)

raise (money) збирати (гроші)

raise (awareness) підвищувати (обізнаність)

reappear з’являтися знову, повертатися

rebuild перебудувати

relocate переїжджати, переселятися

rely on sb / sth покладатися на когось / чогось

semi-circle півколо

semi-permanent на довгий час (але не назовсім)

set up (sth) створювати, організовувати (щось)

sponsor спонсорувати

sponsor спонсор

spread поширювати

support (a charity / a campaign) підтримувати (благодійну організацію / кампанію)

supporter прихильник

survive виживати

transform (lives / a situation) змінювати, перетворювати (життя / ситуацію)
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underdeveloped недорозвинений

unemployment безробіття

urbanization урбанізація

volcanic eruptions виверження вулканів

volunteer волонтер, доброволець

volunteer (time / help) добровільно присвячувати, приділяти (час / допомогу)

wash sb / sth away змивати щось / когось

work for charity працювати на благодійну організацію, для благодійних цілей

UNIT 5 UNIT 5
admit (to sth) визнавати (щось), зізнаватися (в чомусь)

approve (of sb / sth) схвалювати (когось / щось)

armed robber озброєний грабіжник

armed robbery збройний грабіж

be responsible (for sth) відповідати, бути відповідальним (за щось)

blame sb (for sth) звинувачувати когось (за щось, у чомусь)

come up with sth придумати, запропонувати щось

community service громадські роботи

compulsory обов’язковий

death penalty смертна кара

deter sb (from doing sth) стримувати когось (від якихось дій)

disagreement незгода, суперечка

disbelief невіра, недовіра

dishonesty нечесність

disrespect неповага

fair справедливий, чесний

fall out (with sb) посваритися (з кимось)

forgive sb (for sth) пробачити когось (за щось)

gang violence війни між бандами

get away with sth / doing sth уникнути покарання за щось

get round to sth / doing sth добратися до чогось, узятися за щось

have the right (to sth) мати право (на щось)

house arrest домашній арешт

illegal незаконний

internet fraud інтернет-шахрайство

just справедливий

knife crime злочин з застосуванням холодної зброї

legal законний, дозволений

life sentence довічне ув’язнення

limiting обмежувальний, обмежуючий

live up to sth жити відповідно до (принципів, ідеалів), виправдовувати (чиїсь 
сподівання, надії)

misbehaviour погана поведінка, негідний вчинок

misfortune нещастя, невдача

mistreatment погане поводження (з кимось)

mugger вуличний грабіжник
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mugging вуличне пограбування

obligatory обов’язковий

offence правопорушення, злочин

offender правопорушник, злочинець, кривдник

optional необов’язковий, додатковий

own up (to sth) зізнаватися (в чомусь), брати на себе відповідальність

petty theft дрібна крадіжка

prison term тюремний строк, ув’язнення

prohibit sb / sth (from doing sth) забороняти комусь (робити щось)

prohibited заборонений

punish sb (for sth) покарати когось (за щось)

put sth down to sth приписувати щось чомусь

put up with sb / sth миритися з кимось / чимось, витримувати когось / щось

release sb (from sth) звільняти когось (від чогось)

restrictive обмежувальний, суворий

rob sb / sth (of sth) грабувати когось / щось, відібрати у когось (щось)

sentence sb (to sth) присудити комусь (щось)

shoplifter магазинний злодій

shoplifting крадіжка в магазині

speeding fine штраф за перевищення швидкості

stop sb / sth (from) doing sth стримувати когось (від) чогось, перешкодити комусь 
робити щось

take account of sb / sth враховувати, брати до уваги когось / щось

theft крадіжка

thief злодій

vandal вандал

vandalism вандалізм

voluntary добровільний

UNIT 6 UNIT 6
advertising campaign рекламна кампанія

banner банер

billboard білборд

brand image імідж бренду

classified ad оголошення

commercial реклама

consumer споживач

design проектувати, робити дизайн

design проект, дизайн

display показувати, виставляти напоказ

display дисплей

endorsement схвалення, рекомендація

experience досвід, пригода, враження

experience переживати, зазнавати

flier листівка, флаєр

free samples безкоштовні зразки
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glossy magazine глянцевий журнал

great part of велика/значна частина

industry галузь, промисловість

influence впливати

influence вплив

insider knowledge інсайдерські знання, службова/внутрішня інформація

jingle дзенькіт, дзвінок, рекламна пісенька

launch запускати, починати

logo логотип

luxury goods предмети розкоші

(vast) majority (переважна) більшість

manufacture виробляти

market ринок

market рекламувати, просувати на ринок

marketing agency маркетингове/рекламне агентство

massive масивний, важкий, великий

(tiny) minority (крихітна) меншість

modest скромний, незначний

overwhelming величезний, переважний, непереборний

persuade переконувати

pop-up ad спливаюча реклама

present подарунок

present представляти, подавати, презентувати

profit вигода, прибуток

promise обіцянка

promise обіцяти

promote рекламувати, просувати

(large) proportion (велика) частка

purchase покупка

purchase купувати

refund повернення коштів, відшкодування

refund повертати кошти, відшкодовувати

research досліджувати, проводити наукові дослідження

research дослідження, наукова діяльність

retailer роздрібний продавець/торговець, заклад (роздрібної) торгівлі

risk ризик

risk ризикувати

sample зразок, вибірка

sample пробувати

significant amount значна кількість/сума

slogan гасло, слоган

spam спам

special offer спеціальна пропозиція

stealth marketing прихований маркетинг

target націлювати
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trend тенденція

trick одурювати, добиватися (чогось) обманом/хитрістю

whopping величезний

UNIT 7 UNIT 7
argue сперечатися, сваритися

blink кліпати, моргати

cheer підбадьорювати, аплодувати

chewy який потребує тривалого жування

conclude робити висновок

conclusion висновок

consider розглядати, обмірковувати, вважати

creamy вершковий, кремовий, густий

crumbly розсипчастий

crunchy хрусткий

decide вирішувати

decision рішення

detect виявляти, помічати

differentiate відрізняти

distinguish розрізняти, розпізнавати

entirely (convinced) цілком (переконаний)

exclaim вигукувати

express висловлювати, виражати

expression вираз

fairly (tasteless) досить (несмачно)

highly (beneficial) дуже (вигідно)

impress вражати, справляти враження

impression враження

juicy соковитий

lumpy грудкуватий

moist вологий

notice помічати

oily маслянистий, жирний

peer вдивлятися, заглядати, виглядати

protect захищати

protection захист

react реагувати

reaction реакція

realize усвідомлювати

runny рідкий

shout кричати, вигукувати

sigh зітхати

situate розташовувати

situation ситуація

smooth гладкий, однорідний

snore хропіти
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snuffle сопіти, нюхати

soft м’який

somewhat (difficult) дещо, деякою мірою (важко)

stammer заїкатися, говорити з запинкою, бурмотіти

stare пильно дивитися, витріщатися

thick товстий, густий

universally (accepted) повсюдно (прийнято)

utterly (repulsive) вкрай, абсолютно (відразливий)

vibrate вібрувати

vibration вібрація

view оглядати, дивитися (на щось), оцінювати

whine скиглити, нити

whisper шепотіти

widely (available) широко (доступний)

UNIT 8 UNIT 8
actor актор/актриса

athlete спортсмен/спортсменка

back down відступати

be thrown in at the deep end потрапити в складну ситуації без підготовки

boycott бойкот

challenging який потребує зусиль, стимулюючий, складний

change your mind передумати

come up with (a scheme) придумати (схему)

conceive (an idea) задумати (ідею)

dead-end (job) безперспективний, тупиковий

demonstration демонстрація

discrimination дискримінація

dream up (an idea) придумати, вимріяти (ідею)

ease off зменшуватися, уповільнюватися

engage in sth займатися чимось

face up to sth бути готовим до чогось, зустріти сміливо

fight back чинити опір

fire fighter пожежник

flight attendant бортпровідник, стюардеса

give in (to sb / sth) поступитися, здатися (комусь / чомусь)

glamorous чарівний, привабливий

go ahead (with a plan) здійснювати (план)

have a lot on your plate мати багато турбот, справ

head teacher директор школи

high-flying честолюбний, амбіційний

highly-skilled умілий, висококваліфікований

injustice несправедливість

make a decision прийняти рішення

make up your mind вирішити, наважитися

manager керівник, директор
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march марш, хода

opposition супротив, опір

police officer поліцейський / поліцейська

postal worker листоноша

put your feet up відпочити, розслабитися

reconsider (a decision) переглянути (рішення)

repetitive повторюваний, монотонний

rise to the challenge впоратися з викликом

(have) second thoughts (мати) сумніви (думки, що прийшли в голову після 
обдумування)

show sb the ropes навчати когось; показувати, як виконувати роботу

spokesperson речник/речниця

stand up for sb / sth ставати на захист когось / чогось

start the ball rolling почати щось, давати поштовх на початок

step up посилювати, збільшувати, підніматися

stressful стресовий, напружений

struggle боротьба

take on sb / sth боротися, змагатися з кимось / чимось

the bottom line підсумок, суть, основний момент

threat загроза

throw sb out викидати когось

varied різноманітний

worthwhile вартий (чогось)

UNIT 9 UNIT 9
actually насправді, фактично

apple яблуко

Apple Apple (компанія)

attach прикріпляти, додавати

blackberry ожина

BlackBerry BlackBerry (компанія)

book книжка

book бронювати, резервувати

break down зламатися

catch up (with sb) наздоганяти (когось), надолужувати

click клацати

consequently отже, в результаті

consistently послідовно, згідно, відповідно

convenient зручний, підходящий

currently тепер, зараз

delete видаляти

disc диск

disc диск

download завантажувати (наприклад, з сервера на комп’ютер 
користувача)

durable довговічний, тривкий, міцний

efficient ефективний
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eventually у кінцевому підсумку, врешті-решт

expensive дорогий, коштовний

face обличчя

face бути обличчям до (чогось)

fragile крихкий, тендітний

friendly дружелюбний, приязний

get over sb / sth завершити щось, перехворіти чимось, упоратися з чимось

hit it off (with sb) поладнати, заприятелювати (з кимось)

imagery образність

inexpensive недорогий

install встановлювати

latest останній, найновіший

log in увійти (в комп’ютерну систему)

log out вийти (з комп’ютерної системи)

make up (with sb) помиритися (з кимось)

metaphor метафора

open up (to sb) відкриватися (перед кимось)

ordinary звичайний

out-of-date застарілий

personification персоніфікація, уособлення

pick on sb чіплятися до когось, нападати на когось

poem вірш

possibly можливо

post оголошувати, публікувати

prose проза

reliable надійний

rhyme рима

rhythm ритм

rude грубий, неввічливий

run into sb (випадково) наштовхнутися на когось

share ділитися

simile порівняння

stanza строфа

stick up for sb / sth підтримувати, захищати когось / щось

symbol символ

sympathetic співчутливий

theme тема

tweet цвірінчати

tweet публікувати у Твітері

undo скасовувати

update оновлювати

upload завантажувати (наприклад, з комп’ютера користувача на 
сервер), надсилати

verse віршований рядок, вірш
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UNIT 10 UNIT 10
acclaimed якого публічно хвалять, визнаний

actor актор/актриса

alive and well живий і здоровий

amazing дивовижний, вражаючий

amusing кумедний

appeal (to an audience) звертатися, приваблювати, подобатися (аудиторії)

artist художник, митець

attend (a performance) відвідувати (виставу)

beauty краса

biographer біограф

captivating захоплюючий

(provide a) catering service (надавати) кейтерингові послуги

comical комічний, смішний

composer композитор

cutting-edge передовий

dedication відданість, захопленість, присвячення

designer дизайнер

dramatic драматичний, яскравий, хвилюючий

eagerly-awaited з нетерпінням очікуваний, довгоочікуваний

elaborate складний, детальний

family-oriented призначений для сім’ї

far and wide всюди, на великій території

fascinating захоплюючий

feature-length повнометражний

first-time який робить щось уперше, дебютант

flowing плавний, текучий, плинний

genius геній

headline a festival бути головною зіркою фестивалю

hilarious дуже смішний

hold (an event) проводити (захід)

lifelike як живий, дуже схожий

little-known маловідомий

maturity зрілість

moving зворушливий

musician музикант

novelist романіст, автор романів

open-air який проводиться під відкритим небом

original оригінальний

originality оригінальність

painter художник, живописець

pick and choose вибирати серед багатьох варіантів

playwright драматург

poet поет

recruit (volunteers) набирати (добровольців)
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remarkable чудовий, видатний

renowned відомий, прославлений

romantic романтичний

scriptwriter сценарист

sculptor скульптор

(manage) security (займатися) безпекою, охороною

sick and tired набридло (щось), аж верне (від чогось)

singer співак/співачка

(appear on) stage (виступати на) сцені

(run a) stall (мати) кіоск, ларьок

style стиль

success успіх

take place відбуватися

talked-about про який говорять, популярний, знаменитий

thought-provoking який спонукає до роздумів

trial and error метод спроб і помилок

ups and downs злети і падіння

(get a good) vantage point (отримати) вигідне положення

(find a) venue (знайти) місце проведення (заходу)

vision бачення, мрія

world-famous всесвітньо відомий


