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UNIT 1 UNIT 1
attentive уважний

benefit користь, вигода

blow удар

commitment зобов’язання

compassion співчуття

compassionate жалісливий, співчутливий

conquer завоювати, підкорити

conundrum загадка, проблема

courage мужність

courageous мужній

dedicated відданий

dedication відданість, захопленість, присвячення

determined рішучий, повний рішимості

determination рішучість

dignified гідний

dignity гідність

gape витріщатися, здивовано дивитися (з відкритим ротом)

gawp витріщати очі

gaze пильно дивитися, вдивлятися

get over it впоратися, дати собі ради з чимось

glance глянути, кинути оком

glare пильно або люто дивитися

glimpse мигцем глянути/побачити

gradual поступовий

(a) great deal дуже багато, вигідна пропозиція

ground-breaking новаторський

haggard виснажений, змучений

hindrance перешкода

humble скромний

humility скромність

incremental який збільшується поступово

ingenuity винахідливість

innovative новаторський

inspiration натхнення

inspirational надихаючий

interim проміжний

obstacle перешкода

optimism оптимізм

overcome подолати

patience терпіння, терплячість

peek зазирнути

penalize карати, штрафувати

perfectionism перфекціонізм

perseverance наполегливість
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persistence наполегливість, витривалість, стійкість

persistent наполегливий, завзятий

resourceful спритний, винахідливий

resourcefulness спритність, винахідливість

revolutionary революційний

self-assurance самовпевненість

self-control самовладання, стриманість

self-defence самозахист

self-interest своєкорисливість, егоїзм

self-obsession одержимість тільки собою

self-preservation самозбереження

self-sacrifice самопожертва

selflessness безкорисливість

singlemindedness цілеспрямованість

squint примружитися

striking вражаючий

tolerance терпимість, толерантність

willing готовий, згодний

willingness готовність

UNIT 2 UNIT 2
abandoned покинутий

absolutely абсолютно

accessible доступний

advisable доцільний, рекомендований

amicable дружній

asteroid астероїд

attractive привабливий

audible чутний

awesome приголомшливий, жахливий

bay затока

benefit (of ) перевага

boarded-up забитий дошками

bus shelter автобусна зупинка

care (for) піклуватися (про)

collectible колекційний

considerable значний

constellation сузір’я

crumbling який кришиться, обсипається

cycle path велосипедна доріжка

decline відхиляти

demand (for) вимога

derelict занедбаний

destroy знищувати, руйнувати

disappointing який розчаровує, невтішний

diverse різноманітний
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edible їстівний

efficient ефективний

eligible який має право

endanger загрожувати

enormous величезний

estuary гирло, естуарій

extraordinary надзвичайний, незвичний

extremely надзвичайно, украй

fairly досить, певною мірою

fashionable модний

flexible гнучкий

flourishing процвітаючий, квітучий

galaxy галактика

glacier льодовик

grasp (of ) розуміння (чогось)

grassland луг, пасовище

handful (of ) жменя (чогось)

harsh грубий, суворий, жорстокий

high-rise building багатоповерховий будинок

horrible жахливий

ice floe крижина

ideal ідеальний

inaccessible недоступний

incomprehensible незбагненний, незрозумілий

incredible неймовірний

industrial estate промислова нерухомість

inevitably неминуче

inhabited населений

irresistible непереборний

kid-friendly для дітей

knowledge (of ) знання

knowledgeable добре обізнаний, поінформований

last-minute в останню хвилину

legible розбірливий

(a) little bit трохи

magnificent чудовий, величний

meteorite метеорит

moon місяць (супутник Землі)

mountain range гірський хребет

navigable судноплавний

neglected занедбаний

not particularly не дуже

overwhelming величезний, переважний, непереборний

parking meter паркомат

pedestrian crossing пішохідний перехід
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peninsula півостров

plain рівнина

planet планета

pointless безглуздий, безцільний

pond ставок, басейн

pretty досить, значною мірою

profound глибокий, проникливий

prosperous процвітаючий, заможний, успішний

quite досить, певною мірою

recognizable упізнаваний

refurbished відремонтований, оновлений

relevance (of ) доречність, значимість

remote віддалений, дистанційний

renovate відремонтувати

respect (for) повага (до)

responsibility (for) відповідальність (за)

road sign дорожній знак

robust міцний

sense (of ) почуття, відчуття

sensible розумний, розсудливий

shabby поношений, обшарпаний

solar system сонячна система

speed bump штучна дорожня нерівність («лежачий поліцейський»)

spellbinding який зачаровує, заворожує

star зірка

stifling задушливий

stream потік

subsistence (lifestyle) існування (спосіб життя)

sun сонце

swamp болото

tedious нудний, втомливий

thriving процвітаючий, квітучий

totally повністю

tundra тундра

unacceptable неприйнятний

unappealing непривабливий

universe всесвіт

utterly повністю

valuable цінний

very дуже

vibrant живий, повний життя, енергії

visible видимий

wasteful марнотратний, неекономний

well-known широко відомий, популярний

worthwhile вартий
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UNIT 3 UNIT 3
abstract абстрактний

accumulate накопичувати, акумулювати

aluminium алюміній

amass збирати, накопичувати

antique антикварний, старовинний

belongings речі, пожитки

bin викидати (у смітник)

breathtaking захоплюючий

broad широкий

broad-minded з широким кругозором, широких поглядів

bronze бронзовий

chest of drawers (BrE) dresser (NAmE) комод

clear-out викидання непотрібних речей

clutter безлад

coin монета

colourful барвистий

contemporary сучасний

controversial спірний, дискусійний

cooker (BrE) stove (NAmE) кухонна плита

copper мідний

crushed подрібнений, роздавлений

curtains (BrE) drapes (NAmE) завіси, штори

dated застарілий

decaying який розпадається, гниючий

delicate крихкий, тендітний

drop out of залишати (навчання, заняття), вибувати

dustbin (BrE) trash can (NAmE) контейнер для сміття

fast-paced який швидко розвивається

flat (BrE) apartment (NAmE) квартира

garden (BrE) yard (NAmE) сад

German німецький

get rid of позбутися

handmade ручної роботи

heap of купа

heartbreaking який викликає глибокий сум, жахливий

helmet шолом

help out виручити

highly respected дуже шанований

hoard запасати, накопичувати

huge величезний

Indian індійський

jewels коштовності

junk мотлох

lift (BrE) elevator (NAmE) ліфт
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loads of велика кількість, дуже багато

mask маска

mind-blowing вражаючий, дивовижний

mountains of гори (чогось) (величезна кількість)

much-anticipated довгоочікуваний

mummy мумія

never-ending нескінченний

object предмет, об’єкт

opt out відмовитися

paper паперовий

pick out ретельно вибирати

piles of купи (чогось)

plastic пластиковий

possession майно, власність

pottery кераміка, гончарні вироби

product продукт, товар

reach out (to) простягнутися (до), досягнути

rectangular прямокутний

ripped розірваний

rubbish сміття

run out (of ) закінчитись (щось у когось)

rusty іржавий

sculpture скульптура

self-defeating приречений на провал

silk шовк

smooth гладкий, однорідний

sort out розібрати, впорядкувати

spill out перелити, пролити

spread out розтягнутися, витягнутися

stacks of багато (чогось)

statue статуя

striking вражаючий

stuff речі

stunning приголомшливий, вражаючий

tablet плита, меморіальна дошка

take out виносити, виймати

tangled заплутаний

tap (BrE) faucet (NAmE) (водопровідний) кран

thing річ

thought provoking який спонукає до роздумів

throw out викинути

tiny крихітний

tool інструмент

torch (BrE) flashlight (NAmE) ліхтарик

transparent прозорий

triangular трикутний
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troubling який турбує, тривожить

vase ваза

wardrobe (BrE) closet (NAmE) гардероб, шафа для одягу

weapon зброя

wear out зношуватися

well documented добре задокументований

well earned заслужений, зароблений

well known добре відомий

wide ranging у широкому діапазоні

winding який в’ється, звивається

witty дотепний

wooden дерев’яний

UNIT 4 UNIT 4
addiction залежність

aggression агресія

artery артерія

baldness облисіння

be in two minds вагатися, не могти визначитися

bone кістка

brain головний мозок

break sb’s heart розбити чиєсь/комусь серце

burden тягар

cause причина

change your mind передумати

come to your senses взятися за розум

cross your mind приходити в голову

deafness глухота

depression депресія

dig your heels in упертися рогом

disability інвалідність

dismally гнітюче, сумно

engineer інженер

flowing спадаючий (про волосся, складки)

give sb a piece of your mind сказати комусь, що ви не схвалюєте його поведінку або сердитеся на 
нього

go out of your mind зійди з глузду

hard to swallow важко прийняти щось або повірити

heart серце

imperfection недосконалість, недолік

keep in mind пам’ятати

lifeless неживий, бездиханний

liver печінка

lung легеня

make up your mind вирішити, наважитися

mind розум, глузд
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(there is) more to sb than meets the eye хтось не таки простий, як здається на перший погляд

obesity ожиріння

pearly перламутровий

rib ребро

screen екран

shift пересуватися

short-sighted короткозорий

shrivelled зморщений

skin шкіра

skull череп

slip your mind вилетіти з голови

(have) sth on your mind багато думати або турбуватися про щось

spine хребет

stomach шлунок

take your mind off sth відволіктися від чогось

vein вена

warts and all чиїсь усі погані чи неприємні риси

watery водянистий

(a) weight off your shoulders камінь з плечей

UNIT 5 UNIT 5
abuse образа, лайка

add on додати щось

as far as I know наскільки мені відомо

as soon as possible якнайшвидше

at some point колись у майбутньому

back cover задня обкладинка

bibliography бібліографія

by the way між іншим

bye for now до побачення

carry on продовжувати

cheer on підбадьорювати

chilling страшний, мороз по шкірі

cling on чіплятися, не відпускати

come on давай! нумо!

complex складний, складений

contents page зміст (список розділів у книжці)

dust jacket суперобкладинка

empower уповноважувати

enable уможливлювати, давати можливість щось зробити

enclose огороджувати, оточувати

encourage заохочувати, надихати

enlarge збільшувати

ensure забезпечити

entitle дати комусь право

entrust доручити, довірити
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expressive виразний

for what it’s worth на мою думку (підкреслюючи, що ви на ній не наполягаєте); не знаю, 
наскільки це важливо

for your information до вашого відома

from my point of view з мого погляду

front cover передня обкладинка

glossary глосарій

go on продовжувати

gripping захоплюючий

hardback книжка у твердій обкладинці

index покажчик (алфавітний, іменний)

insightful проникливий, який добре розуміє тему/ситуацію

intricate заплутаний

keep on чіплятися до когось з розмовами/проханнями

laugh out loud надзвичайно смішно

live on жити на (доходи, гроші)

meaningful повний значення, виразний

move on перейти до (нової справи, теми)

moving зворушливий

on the point of якраз перед (очікуваним початком певної події, умови тощо)

in my humble opinion на мою скромну думку

paperback книжка у м’якій обкладинці

perceptive сприйнятливий, проникливий

pinnacle вершина, кульмінаційний момент

point out вказувати, згадувати щось

preface передмова

protagonist головний герой

quirky дивний, химерний

riveting захоплюючий, який привертає увагу

ruthless безжалісний, жорстокий

slip on накинути, надягти (швидко і легко)

spine корінець (книжки)

switch on увімкнути

take your point розумію, що ви хочете сказати

thanks in advance дякую наперед

the point is ідеться про те, що

throw on накинути (одяг)

title page титульна сторінка

too much information забагато інформації

touching зворушливо

transcend переступати (межі), виходити за (межі)

turn on увімкнути

up to a point до певної міри

urge on спонукати, заохочувати

villain лиходій, негативний герой

you only live once живемо тільки раз
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UNIT 6 UNIT 6
accountability відповідальність

(set the) agenda (встановити) порядок денний

archival footage архівні кадри

(to be) armed (with) (бути) озброєним (чимось)

audio engineer інженер звукозапису, звукорежисер

axe урізати, скоротити

back підтримувати

ban забороняти

bid пропонувати ціну, брати участь (у торгах, тендері тощо)

boom бум, швидкий підйом

(expose) corruption (викривати) корупцію

costume designer дизайнер костюмів

cover-up приховування (злочину тощо), маскування

(lack) credibility (відсутність) надійності, довіри

crowd funding краудфандинг, фінансування громадою

curb обмежувати, стримувати

delve (into) ритися (в сумці, шухляді тощо)

devastated спустошений, пригнічений

docu-ganda «доку-ганда» (пропагандистський фільм у документальному стилі)

explore досліджувати

fly-on-the-wall (style) «муха на стіні» (стиль документальної зйомки непомітно для героїв)

gem дорогоцінний камінь

go viral стати вірусним

(make) headlines (потрапляти в) заголовки

in one’s element у своїй стихії

in step with у ногу з

in the limelight у центрі уваги

in the offing ймовірно трапиться скоро

lighting освітлення

location розташування, місце

out of character не в характері

out of favour не в милості

out of one’s depth втрачати ґрунт під ногами

out on a limb (залишитися) на самоті, без підтримки

plea благання, заклик

prop реквізит

quit покинути, припинити

riddle загадка

rig домагатися або досягати (чогось) шляхом обману

(spread a) rumour (поширювати) чутку

(fall for a) scam (стати жертвою) шахрайства

(musical) score музика до фільму або вистави

scramble (up) видиратися, видряпуватися (вгору)

screenplay сценарій
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scriptwriter сценарист

scrutinize ретельно досліджувати/перевіряти

shot on location знято на натурі

(trace) sources (вивчати) джерела

staged (scenes) постановочні (сцени)

storyboard artist художник розкадрування

storyline основна сюжетна лінія, фабула

stuntman каскадер

sweep змести, змахнути

terrified нажаханий

voice-over закадровий голос, дикторський текст

vow обітниця, клятва

vulnerable уразливий, ранимий

UNIT 7 UNIT 7
adolescent підліток, юнак/дівчина

ahead of time достроково, раніше ніж очікувалося

all the time весь час

(feel) at ease (почуватися) невимушено

at one time колись, одного разу

at the best of times (навіть) у кращі часи

at the same time в той самий час, одночасно

be yourself бути самим собою

before my time до мене, не за моєї пам’яті

behind the times старомодний, застарілий

breathe life into вдихнути життя у

brush off відмахуватися

call off скасовувати, відкликати

childish по-дитячому

cross off викреслювати, виключати (зі списку)

cut off відрізати, відрубувати

dependent залежний

dynamic динамічний

ease off зменшуватися, уповільнюватися

elderly літнього віку, літній

every walk of life кожна професія, соціальний статус

experienced досвідчений

fend off уникати

fight off відбиватися

foolish дурний

for the time being у даний час, поки що

from time to time час від часу

get away with уникнути покарання за

get up to затівати, замишляти

get your own way наполягти на своєму, добитися свого

give in to піддатися, поступитися
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go on about довго і нудно говорити про (щось)

in next to no time (несподівано) дуже швидко, миттєво

in the course of time з плином часу

in the nick of time в останній момент

independent незалежний

inexperienced недосвідчений

infantile інфантильний

juvenile дитячий, незрілий

laugh off відбуватися сміхом, жартом, висміяти

live a charmed life жити казковим життям, життя балує

long in the tooth старий

make off втікати (зі здобиччю, з краденим)

(a) matter of life and death питання життя і смерті

mature зрілий

(the) milestones in life віхи в житті

(a) new lease of life шанс на нове життя

(be) out of touch with (бути) не в темі, не в контексті

(be) over the hill старий, на схилі літ

(in the) prime of life у розквіті сил

put off відкласти

self-reliant який покладається на свої власні сили, на своє судження

(be) set in your ways бути вірним своїм звичкам/переконанням

set off вирушати в дорогу

shelf life строк придатності

shrug off не звертати уваги

stand on your own two feet міцно стояти на ногах

supportive підтримуючий

vulnerable уразливий, ранимий

warn off наказати відійти і/або не наближатися

wear off минатися, слабшати

wise мудрий

youthful молодий

UNIT 8 UNIT 8
agonizing болісний

(protect) animal (захищати) тварину

attack (on) напад (на)

awe-inspiring який викликає повагу і захоплення

bake пекти

banquet бенкет

barbecue барбекю

based (on) заснований (на)

better off (without) краще (без)

boil кип’ятити, варити

carbon emissions викиди вуглекислого газу

Chinese китайський
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classic класичний

cold-blooded холоднокровний

concerned (about) занепокоєний, стурбований (чимось)

countless незліченна кількість

critical критичний, вкрай важливий

depend (on) залежати (від)

(traditional) dish (традиційна) страва

distressing прикрий, тривожний

(maintain an) ecosystem (підтримувати) екосистему

emergency надзвичайна ситуація

empathy (for) співчуття, емпатія (до)

face the music приймати неприємні наслідки власних вчинків

face up to (the facts) визнати/прийняти (неприємні факти)

(standard) fare (звичайна) їжа

(prevent) fires (запобігати) пожежам

fraction (of ) частинка

fry смажити

grill смажити на грилі

(destroy a) habitat (знищувати) середовище проживання

(cause an) imbalance (викликати) дисбаланс

(have an) impact (мати) вплив

in the face of перед лицем

individual індивідуальний

ingredient (in) інгредієнт (у)

let’s face it подивімося правді в очі

light легкий

monstrous жахливий

(conserve) nature (берегти) природу

on the face of it на перший погляд

(popular) order (популярне) замовлення

outlaw оголосити поза законом

poach варити на повільному вогні

(double) portion (подвійна) порція

(ban harmful) practices (заборонити шкідливі) практики

put on a brave face робити вигляд, що все добре

(wartime) ration (воєнний) пайок

(overexploit) resources (надмірна експлуатація) ресурсів

result (in) призводити (до)

rise (in) зростати (в)

roast смажити, пекти у духовці або на відкритому вогні

scramble збовтувати

side страва, що подається одночасно з основною (гарнір, салат)

six-course з шести страв

slaughter забій, масове вбивство

(lunchtime) snack (обідній) перекус
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(threaten a) species (загрожені) види

steam готувати на парі

stew тушити

stir-fry смажити в дуже гарячій олії, помішуючи

(fast-food) takeaway (фаст-фуд) на винос

thanks to завдяки

threatened with погрожували

toast підрум’янювати, підсмажувати на вогні

toxic waste токсичні відходи

(talk) until we’re blue in the face (говорити) до посиніння

wiped out знищити, стерти з лиця землі

UNIT 9 UNIT 9
assess оцінювати

backup резервна копія

bug помилка

bulky великий, об’ємистий

close близький

closely близько

convenient зручний, підходящий

cookie файл «кукі»

cord шнур

cumbersome громіздкий

cutting-edge передовий, найновіший

data дані

dedicated захоплений

demonstrate демонструвати

earbud(s) навушники

early adopter ранній послідовник, першопрохідець

elegant елегантний

emerging technologies новітні технології

examine досліджувати, вивчати

exorbitant непомірний, надмірний

(launch with) fanfare (запуск під) фанфари

firewall брандмауер

fragile крихкий, тендітний

groan-inducing що змушує стогнати

hallmark(s) відмінна(-і) ознака(-и)

handset слухавка, трубка

handy зручний

hard важко

hardly ледве, майже не

hard-wearing ноский, тривкий

(to) have legs залишатися популярним, цікавим

headset(s) гарнітура(-и)

high високий
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highly високо

innovative новаторський

just тільки

justly справедливо

keypad клавіатура

late пізно, пізній

lately останнім часом

lightweight полегшений

murmur (reassurances) бурмотіти (слова підбадьорення)

obsolete застарілий

plain простий

pricey дорогий

prove довести

reasonable розумний

sink тонути

sleek елегантної обтічної форми

spam спам

spyware шпигунська програма

(tech) start-ups (технічні) стартапи

suggest пропонувати

Trojan троян

under age неповнолітній

under attack під атакою

under control під контролем

under pressure під натиском

under scrutiny під пильною увагою

under the radar непомітний, скритний

under the weather нездоровий

under your belt (мати) досягнення, здобутки

update оновлення

(bring) up to speed (ввести) в курс (подій, новин тощо)

useless марний, непотрібний

virus вірус

UNIT 10 UNIT 10
abolish скасувати

adversary супротивник

alternative альтернатива

arms зброя

ballot paper виборчий бюлетень

boil down to зводитися до

candidate кандидат

capitalize on отримати вигоду від

civic engagement громадянська активність

class-based на класовій основі

collateral застава
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come under fire потрапити під шквал критики

common good загальне благо

communal комунальний

constituency виборчий округ

country країна

(at everyone’s) disposal розпорядженні (кожного)

distribution (of wealth) розподіл (багатства)

diversify leadership диверсифікувати лідерство

economical with the truth скупий на правду, брехливий

egalitarian егалітарний

electorate електорат

enemy ворог

equal opportunities рівні можливості

eradicate викорінювати

ethnic diversity етнічне різноманіття

extreme крайній, надзвичайний

foe ворог

freedom свобода

freeloader нахлібник, любитель дармового

general election загальні вибори

get rid of позбутися

humanity людство

law enforcement забезпечення правопорядку, законності

left-wing politics ліва політика

liberty свобода

local election місцеві вибори

mainstream основний напрямок, панівні ідеї

majority rule влада більшості

manifesto маніфест

mankind людство

minority rights права меншин

moderate помірний

(lose) momentum (втрачати) імпульс

nation країна, нація

pledge обітниця, зобов’язання

pluck out of the air легко згадувати факти, імена тощо

politically correct політкоректний

polling station виборча дільниця

(human) population населення

private приватний

promise обіцяти

quick off the mark швидко реагувати на ситуацію

radical радикальний

reactionary реакційний

right-wing politics права політика
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secular світський

set the record straight спростувати чиїсь переконання, надавши правильну інформацію

social responsibility соціальна відповідальність

spiritual духовний

swear лаятися, лихословити

talk up хвалити, звеличувати

toe the line підкорятися владі

turnout явка

vote голос (на виборах)

wear the trousers бути головним у сім’ї чи інших стосунках


