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VOCABULARY 1A VOCABULARY 1A
aggressive агресивний

competitive змагальний, конкурентний

cruel жорстокий

down to earth практичний, приземлений

excuse виправдання

for no reason at all без жодної причини

hang out проводити час у компанії, тусуватися

loyal вірний, відданий

moody що легко піддається змінам настрою

open-minded неупереджений, широких поглядів

opposite протилежний, зворотний

point of view точка зору

practical практичний

self-confident впевнений у собі

selfish себелюбний, егоїстичний

sensitive чутливий

sympathetic співчутливий

trustworthy який заслуговує на довіру, надійний

unreliable ненадійний

willing готовий, охочий

READING 1B READING 1B
anonymous анонімний

be бути

responsible відповідальний

for для

definitely безперечно

disloyal віроломний, зрадливий

encourage підбадьорювати, надихати

inappropriate невідповідний, недоречний

influence вплив

popular популярний

proper належний, відповідний

school школа

counsellor консультант, радник

seriously серйозно

skilled вправний, умілий, майстерний

vulnerable уразливий, ранимий

well-being здоров’я, добре самопочуття

withdrawn замкнутий

GRAMMAR 1C GRAMMAR 1C
canteen їдальня

friendly (n) товариська зустріч (матч тощо)

glad радісний

harmonica губна гармоніка
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judo дзюдо

marathon марафон

martial arts бойові мистецтва

sound great звучить чудово

take part брати участь

voluntary добровільний

LISTENING AND VOCABULARY 1D LISTENING AND VOCABULARY 1D
be fond of любити (когось, щось)

be keen on захоплюватися (чимось)

dislike не любити, не подобатися

each other один одного

fall in love закохуватися

fancy уявляти собі, любити

get in touch (with) зв’язуватися (з)

get to know узнавати когось краще

hate ненавидіти

have got a lot in common мати багато спільного

have got something in common мати щось спільне

interactions взаємодія

let (sb) down підводити (когось)

socialize спілкуватися, бувати в товаристві

trust довіряти, довіра

GRAMMAR 1E GRAMMAR 1E
bizarre дивний, химерний, ексцентричний

come in входити

community centre (міський, районний) культурно-спортивний центр

headteacher директор школи

impractical непрактичний

locked in замкнений

maintain підтримувати, зберігати

researcher дослідник, науковець

EVERYDAY ENGLISH 1F EVERYDAY ENGLISH 1F
Actually, I’m busy. Насправді я зайнятий.

Another time, maybe. Іншого разу, можливо.

Are you doing anything on …? Ти чимось зайнятий  ...?

Do you fancy joining me / us? Чи не хочете приєднатися до мене / до нас?

Great! Чудово!

I can’t, sorry. Я не можу, пробач.

I don’t think I can. Я не думаю, що зможу.

I don’t think so. Why? Я так не думаю. А що?

I’d love to. Я б із задоволенням.

Never mind. Неважливо.

See you there! Побачимося там!

Sounds fun. Звучить цікаво.

Sure. Звісно.
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That’s a shame. Дуже шкода.

What a pity. Яка досада!

What’s on? Що там показують?

Who’s playing? Хто грає?

Why? Чому?

Why not! Чому б ні!

Would you like to …? Ти хотів би... ?

READING AND VOCABULARY 1G READING AND VOCABULARY 1G
break up розлучитися, порвати стосунки

bump into зіткнутися з

contestant учасник змагань

drop by зайти, заскочити (в гості)

drop (sb) off підвезти (когось)

get together збиратися, зустрічатися

go out бувати в товаристві, проводити час, зустрічатися

habit звичка

happily ever after довго і щасливо

in addition to на додачу до

in common спільне

live locally жити поряд

magical магічний, чарівний

meet up зустрічатися

midnight північ (про час)

permission дозвіл

pick (sb) up забрати (когось), заїхати (за кимось)

portion частина, порція

romantic романтичний

socialize спілкуватися, бувати в товаристві

speed dating швидкі побачення

spend time проводити час з кимось

stand (sb) up не прийти на домовлену зустріч (з кимось)

stay over залишатися (у когось на ніч)

take (sb) out повести (когось) (на побачення, у ресторан)

transport транспорт

WRITING 1H WRITING 1H
campaign кампанія

climate change зміна клімату

movement рух

necessarily неодмінно, обов’язково

on the banks of на берегах

passionate пристрасний, палкий

REPETYTORIUM 1J REPETYTORIUM 1J
elderly похилого віку

facilities устаткування, обладнання

resident мешканець
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VOCABULARY 2A VOCABULARY 2A
ache біль (тривалий, тупий)

allergy алергія

cold застуда

cough кашель

disease хвороба

fever лихоманка

hurt боліти, пошкоджувати, травмувати

infection інфекція

nausea нудота

rash висип

sore (про частину тіла) хворий, болючий

sneeze чхати

symptom симптом

temperature температура

the flu (influenza) грип

virus вірус

READING 2B READING 2B
avoid уникати

contagious заразний

hand sanitizer антисептик для рук

immune імунний, захищений (від хвороби)

infectious інфекційний, заразний

pass on передавати

prevent перешкодити, запобігти

spread поширювати(-ся)

recover відновлюватися, одужувати

thoroughly ретельно

tissue серветка, хусточка

GRAMMAR 2C GRAMMAR 2C
bowling боулінг

persuade умовити, переконати

purse гаманець, сумочка

toss and turn крутитися (уві сні)

LISTENING AND VOCABULARY 2D LISTENING AND VOCABULARY 2D
better /  worse краще / гірше

break out in висипати

come down with захворіти на (щось)

feel faint / відчувати слабкість / запаморочення

fine / sick здоровий / хворий

get over видужати, подолати

pick up підбирати, збирати

planet планета

run down виснажитися
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shake off позбутися

unwell / well хворий, недужий / здоровий

EVERYDAY ENGLISH 2F EVERYDAY ENGLISH 2F
Calm down. Заспокойся.

Can he / she move (it)? Чи може він / вона рухати (цим)?

Can I have some medical advice, please? Чи можу я отримати консультацію лікаря?

Can I have some more details? Чи можу я отримати більш детальну інформацію?

Can you get him / her to hospital / a doctor? Ви можете доставити його / її до лікарні / лікаря?

Don’t move him / her. Не рухайте його / її.

Don’t panic. Не панікуйте.

He / She can’t breathe / isn’t breathing. Він / вона не може дихати / не дихає.

Help is on its way. Допомога вже в дорозі.

How can I help? Як я можу допомогти?

I think / don’t think it’s broken. Я думаю / не думаю, що це перелом.

Is he / she breathing? Він / вона дихає?

It hurts. Боляче.

My friend doesn’t feel well / has fainted. Мій друг погано почувається / знепритомнів.

One moment, please. Одну хвилинку, будь ласка.

Stay where you are. Залишайся на місці.

Thank you. We’ll do that. Дякую. Ми так і зробимо.

There’s been an accident. Стався нещасний випадок.

What seems to be the problem? У чому проблема?

What should we do? Що нам робити?

Your name and address, please? Ваше ім’я та адреса, будь ласка?

READING AND VOCABULARY 2G READING AND VOCABULARY 2G
acupuncture голкотерапія

antibiotic антибіотик

appointment запис (у лікаря тощо)

bed rest постільний режим

bloodstream кровотік

blood test аналіз крові

chatbot чатбот, віртуальний співрозмовник

diagnosis діагноз

facility устаткування, обладнання

hypnosis гіпноз

needle голка

negative thinking негативне мислення

operation операція

painkiller знеболювальне

patient пацієнт

prescription рецепт

recommend рекомендувати

scan знімок

therapy лікування, терапія

vaccination щеплення
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virtual віртуальний

waiting time час очікування

X-ray рентген

WRITING 2H WRITING 2H
insist наполягати

nutrient поживна речовина

organic органічний

synthetic синтетичний

useless марний

VOCABULARY 3A VOCABULARY 3A
bad luck невдача

ceremony церемонія

community спільнота

cuisine кухня

law закон

legend легенда

myth міф

oral tradition усні перекази

religion релігія

ritual ритуал

superstition забобон, марновірство

values цінності

READING 3B READING 3B
accessible доступний

award-winning відзначений нагородою

break-dancing брейк-данс

champion чемпіон

check out перевірити, пересвідчитися

department store універмаг

frame рама

freedom свобода

garage гараж

hip-hop хіп-хоп

intellectual інтелектуальний, розумовий

no wonder нічого дивного

rap реп

shred різати, розрізати, рвати

society суспільство

stencil трафарет, шаблон

surrealism сюрреалізм

vandalism вандалізм

venue місце проведення заходу

GRAMMAR 3C GRAMMAR 3C
Do you mind me asking …? Ви не проти, якщо я запитаю ...?

I beg your pardon? Перепрошую?
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I wonder if you would mind … Не могли б ви ...

Is there any chance …? Чи є шанс …?

Pass me … Передайте мені ...

That’s better. Так краще.

LISTENING AND VOCABULARY 3D LISTENING AND VOCABULARY 3D
abstract абстрактний

background задній план, фон, тло

cityscape міський пейзаж

composition твір

controversial спірний

figurative фігуральний, переносний

foreground передній план

landscape ландшафт

seascape морський пейзаж

still life натюрморт

thought-provoking що змушує думати

valuable коштовний, цінний

worthless нічого не вартий, нікчемний

EVERYDAY ENGLISH 3F EVERYDAY ENGLISH 3F
Do you think it’s a …? Ти думаєш, це ...?

I know exactly what … Я точно знаю, що ...

I’m not sure … Я не впевнений ...

I’m pretty sure … Я впевнений, що ...

I’ve absolutely no idea! Я поняття не маю!

It can’t be … Не може бути...

It looks (a bit) like … Це виглядає (трохи) як ...

It might be … Це може бути ...

It’s clearly a … Очевидно, що це ...

It’s definitely (not) a … Це точно (не) ...

Perhaps it’s a … Може, це ...

What can / could it be? Що це може / могло (б) бути?

What do you think it is / can be? Як ти думаєш, що це таке  / може бути?

What on earth is it? Що ж це таке?

READING AND VOCABULARY 3G READING AND VOCABULARY 3G
architect архітектор

architecture архітектура

carpenter тесля, столяр

carpentry теслярська справа

ceramics кераміка, гончарне виробництво

composer композитор

composition твір

choreographer хореограф

choreography хореографія, мистецтво танцю

ensemble ансамбль
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experienced досвідчений

novel роман

novelist романіст

orchestration оркестровка, інструментовка

piece (музичний) твір

poem / poetry вірш / поезія

poet поет

pot / pottery горщик / гончарна справа

potter гончар

print друкувати

printmaker художник-гравер

publication опублікування, публікація

rhyme римувати

sculptor скульптор, різьбяр

sculpture скульптура

sign up for зареєструватися (для участі у чомусь)

song пісня

songwriter пісняр

WRITING 3H WRITING 3H
anatomy анатомія

concrete бетон

constantly постійно, незмінно

incentive стимул

on offer продається, є в продажу

promise обіцяти

speech bubble словесна бульбашка (виноска з текстом реплік персонажів у 
коміксах)

VOCABULARY 4A VOCABULARY 4A
attract приваблювати

caption заголовок (статті, розділу)

categorize розподіляти по категоріях, класифікувати

comment (n) коментар

content (n) змість, контент

engagement залучення

feed (n) стрічка (новин)

feedback зворотний зв’язок

follower фолловер

give (sb) credit визнати (чийсь) внесок

go viral стрімко поширюватися

hashtag хештег

impact впливати

keyword ключове слово

meme мем

original оригінал, першоджерело

passively пасивно
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retweet ретвітити, переадресовувати твіт

silly нерозумний, дурний

social network соціальна мережа

stand out виділятися

subscriber абонент, передплатник / той, хто підписався

tag (v) тегати

trending популярний

tweet твітити, писати у Твіттері

username ім’я користувача

view (n) вигляд, вид, пейзаж, краєвид

READING 4B READING 4B
according to згідно з

April Fool’s Day Перше квітня, День сміху

attention увага

charger зарядний пристрій

fairy фея

hiking піший туризм

hits відвідування (веб-сторінки)

hoax містифікація, розіграш, жарт

life hack лайфхак, корисна порада / хитрість

mainstream панівна тенденція

sensation сенсація

stunt трюк

vlog відеоблог

vlogger відеоблогер

GRAMMAR 4C GRAMMAR 4C
alien інопланетянин

broadcast передавати по радіо, транслювати

by mistake помилково

generate генерувати, виробляти, створювати

invade захоплювати, займати, окупувати

negative негативний

positive позитивний

… to be honest. ... чесно кажучи.

video blog відеоблог

What are you up to? Що робиш?

LISTENING AND VOCABULARY 4D LISTENING AND VOCABULARY 4D
a record of запис про

account обліковий запис

billing address платіжна адреса

browsing history історія браузера

change your mind передумати

checkout оформлення замовлення / покупки

click and collect клацай і забирай

combination комбінація
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complicated складний, важкий для розуміння

confirm підтверджувати

convenient зручний

delivery options варіанти доставки

digital age цифрова епоха

fluffy пухнастий

let sb know повідомити когось, дати знати

nervous схвильований, нервовий

payment details деталі платежу

percentage відсоток

promotion code промокод

refund policy порядок повернення коштів

reviews (критичні) огляди, рецензії

shop online купувати онлайн

shopping basket кошик для покупок

take responsibility брати на себе відповідальність

track відстежувати

wish list список бажань

GRAMMAR 4E GRAMMAR 4E
padlock icon значок «висячий замок»

EVERYDAY ENGLISH 4F EVERYDAY ENGLISH 4F
After that, you should … Після цього ви повинні...

Before you begin, Перед початком

Finally, Нарешті,

Finish by … -ing … Закінчити (чимось) ...

Start by … -ing … Почати з (чогось) ...

The first thing you (should) do is (to) … Перше, що ви маєте зробити, — ...

The last thing you (should) do is … Останнє, що ви маєте робити, — ...

The next step / thing is to … Наступний крок / дія — ...

When you’ve done that, Коли ви це зробите,

READING AND VOCABULARY 4G READING AND VOCABULARY 4G
add to basket додати в кошик

asterisk знак зірочки

bid пропонування ціни

browse results продивлятися результати

create account створити обліковий запис

edit basket редагувати кошик

place order розміщувати замовлення

proceed to checkout переходити до оформлення замовлення / покупки

regular basis регулярно

review purchase переглядати покупку

search term пошуковий запит

track delivery відстежувати доставку
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WRITING 4H WRITING 4H
characters персонажі

REVISION 4I REVISION 4I
shut down закривати, зупиняти, вимикати

REPETYTORIUM 4J REPETYTORIUM 4J
antivirus антивірус

VOCABULARY 5A VOCABULARY 5A
agree with погоджуватися з

belong to належати (комусь)

depend on залежати від

divide into ділити на

exhibition виставка

explain to пояснювати (комусь)

laugh at сміятися над

listen to слухати (когось)

look at дивитися на

possession володіння, майно, власність

search for шукати (щось)

speak to говорити з

succeed in досягти успіху у (чомусь)

tablet планшет

think about думати про

well-known відомий, популярний, знаний

READING 5B READING 5B
3D printer 3D-принтер

advances поступ, досягнення

affected by під впливом (чогось)

average середній, пересічний

biodegradable біорозкладний

bizarre дивний, химерний, ексцентричний

canvas полотно

classic класичний

decorative декоративний

durable міцний, тривкий

ergonomic ергономічний

exist існувати

impractical непрактичний

lightweight легкий

precious коштовний, дорогоцінний

rare рідкісний

rubber гума, каучук

synthetic синтетичний

waterproof водонепроникний
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GRAMMAR 5C GRAMMAR 5C
astronaut астронавт

bucket відро

ceremony церемонія

clay глина, глинозем

dishwasher посудомийна машина

drone безпілотник, дрон

guard варта, охорона

human microchip implant мікрочіповий імплант для людини

ISS (International Space Station) МКС (Міжнародна космічна станція)

meatless що не має м’яса, м’якоті

microwave oven мікрохвильова піч

pot горщик, казанок, каструля

LISTENING AND VOCABULARY 5D LISTENING AND VOCABULARY 5D
bad habit шкідлива звичка

computer system комп’ютерна система

driverless cars безпілотні / самокеровані автомобілі

e-commerce електронна комерція

fake news брехливі / фейкові новині

graffiti графіті

hacking хакерство, хакінг

hidden messaging приховані повідомлення

identity theft крадіжка особистості

illegally незаконно

influencer інфлуенсер

machine age ера машин

permission дозвіл

personal data особисті дані

popular culture масова культура

promote просувати

public громадський

publish видавати, публікувати

GRAMMAR 5E GRAMMAR 5E
factory фабрика

messenger посланець, кур’єр

subway метро, підземка

track простежувати

wedding dress весільна сукня

EVERYDAY ENGLISH 5F EVERYDAY ENGLISH 5F
Absolutely! Звичайно! / Безумовно!

Agreed! Домовились!

Fine by me. Мене влаштовує.

How can you say that? I (completely) disagree 
(with you). Як ти можеш так казати? Я (абсолютно) не згоден (із тобою).

I (completely) agree (with you). Я (цілком) згоден (з тобою).
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I was just going to say that. Я саме збирався це сказати.

I was thinking the same thing. Я також так подумав.

I wouldn’t say that. Я б так не сказав.

Just what I was thinking. І я думав саме так.

Me neither. Я також. (у відповідь на заперечувальне речення)

Me too. Я також. (у відповідь на стверджувальне речення)

My thoughts exactly. Я теж так вважаю.

No way! Не може бути!

No, that’s not always true. Ні, це не завжди так.

Spot on! В яблучко!

That’s so true! Саме так!

You can’t say that. Так не можна казати.

You’re right about that. Стосовно цього ти маєш рацію.

READING AND VOCABULARY 5G READING AND VOCABULARY 5G
concerned занепокоєний, стурбований

consumer society суспільство споживання

cultural diversity культурна різноманітність

cultural exchange культурний обмін

employment opportunities можливості працевлаштування

global network глобальна мережа

globalization глобалізація

information technology інформаційні технології

international relations міжнародні відносини

mass media засоби масової інформації

multinational company міжнародна компанія

power влада, сила

preserve зберігати

WRITING 5H WRITING 5H
alternatively … альтернативно / як альтернатива / або ...

at the same time, … водночас / в той самий час ...

drive up під’їхати

having said that, … разом з тим / сказавши це, ...

I take your point Я тебе розумію

in addition, … до того ж, ...

in general … взагалі / загалом, ...

on the other hand, … з іншого боку,...

on the whole y цілому

our analysis … наш аналіз ...

ruin руйнувати, знищувати, псувати

to sum up … підбиваючи підсумки, ...

REPETYTORIUM 5J REPETYTORIUM 5J
insulting образливий

VOCABULARY 6A VOCABULARY 6A
amusement park парк розваг
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attraction атракціон

book tickets забронювати квитки

carousel карусель

cave печера

excursion екскурсія

exhibit показувати, демонструвати

gallery галерея

incredible неймовірний

installation інсталяція

maze лабіринт

performance виступ

ride кататися, поїздка (на атракціоні)

river cruise річковий круїз

scenery пейзаж

water park аквапарк

READING 6B READING 6B
artefact артефакт

circular круглий

connoisseur знавець, поціновувач

curator хранитель, куратор

curious цікавий, допитливий

exactly точно, саме так

examine обстежувати, перевіряти, досліджувати, вивчати

exclusive винятковий, особливий, виключний

in the flesh живий, власною персоною

maximum максимальний

open-top з відкритим верхом

qualified компетентний, кваліфікований, підхожий

tailor-made виготовлений на замовлення

tour тур

treat with respect ставитися з повагою

GRAMMAR 6C GRAMMAR 6C
At 9 p.m. this evening, … Сьогодні ввечері о дев’ятій ...

By the time you read this, … До того часу, як ти прочитаєш це ...

coffee break коротка перерва (на каву)

How come? Чому це? Як це так?

In 10 years’ time, … Через 10 років ...

In the future, … У майбутньому ...

painful болісний, болючий

sitting exams складати іспит

sun-bathing прийняття сонячних ванн

This time next year, … Рівно через рік ...

Tomorrow morning, … Завтра вранці ...

worth it вартий (зусиль, роботи)

You must be joking! Ви, мабуть, жартуєте!
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LISTENING AND VOCABULARY 6D LISTENING AND VOCABULARY 6D
arch арка, склепіння

brickwork цегельна кладка

column колона

dome купол, баня, склепіння

entrance вхід

exist існувати

floor підлога, поверх

pyramid піраміда

ruin руйнувати, знищувати

skyscraper хмарочос

statue скульптура

step крок

temple храм

tower вежа, башта, вишка

GRAMMAR 6E GRAMMAR 6E
castle замок, палац

fluent плавний, вільний (про мову)

queue черга

time travel подорож у часі

EVERYDAY ENGLISH 6F EVERYDAY ENGLISH 6F
decide вирішувати, приймати рішення

I reckon … Я вважаю ...

I’d love to … Я б із задоволенням ...

I’d prefer not to … Я б волів не ...

I’d prefer to … Я б волів …

I’d rather not … Я б краще не ...

I’d rather … Я б краще …

I’m not very keen on … Я не в захваті від ...

It sounds much better than … Це звучить набагато краще, ніж ...

It’s pricey. Це дуже дорого коштує.

play it safe бути обережним

relax розслаблятися, відпочивати

sort it out вирішити щось

Sorted! Готово!

stressful що створює напруження, стрес

That sounds more interesting than … Це звучить цікавіше, ніж ...

That’s no big deal! Не велике діло! / Нічого страшного!

READING AND VOCABULARY 6G READING AND VOCABULARY 6G
accessible доступний

balcony балкон

book ahead забронювати заздалегідь

breathtaking захоплюючий

colourful барвистий, яскравий
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crowded людний

diving пірнання, дайвінг

frightening страхаючий, жахливий

historic історичний

local місцевий

panoramic панорамний

picturesque мальовничий

pleasant приємний

region регіон

remote віддалений

secluded самітний, відлюдний

unforgettable незабутній

unspoiled / unspoilt незіпсований

volcano вулкан

WRITING 6H WRITING 6H
connected to пов’язаний із

hair-raising страшний, жахливий

harness упряж, спорядження прив’язні ремені

top speed максимальна швидкість

VOCABULARY 7A VOCABULARY 7A
alcohol алкоголь, спирт

carry out здійснювати

cell клітина

DNA ДНК

effect вплив, наслідок, результат

equipment спорядження, обладнання

experiment експеримент

investigation розслідування, (наукове) дослідження, вивчення

laboratory лабораторія

microscope мікроскоп

observation спостереження

pipette піпетка

result результат

safety goggles захисні окуляри

specimen зразок, екземпляр

test tube пробірка

theory теорія

READING 7B READING 7B
analyst аналітик

ballistics балістика

bullet куля

clue ключ до розгадки, доказ

confess зізнаватися

criminalistics криміналістика

DNA analysis аналіз ДНК
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drone безпілотник, дрон

evidence свідчення, докази, факти

expert експерт, фахівець

fascinated зачарований, захоплений

fingerprint відбиток пальця

footprint слід, відбиток ступні

forensic profiling криміналістичне профілювання

forensic science криміналістика

handwriting почерк

poison отрута

psychologist психолог

revolver револьвер

scanner сканер

scene сцена

solve розв’язувати, вирішувати

suspect підозрюваний

technician технік, лаборант

toxicology токсикологія

witness свідок

GRAMMAR 7C GRAMMAR 7C
big business великий бізнес

coat (лабораторний) халат

computer program комп’ютерна програма

dangerous небезпечний

facilities устаткування, обладнання

thanks to (sb / sthg) завдяки (комусь / чомусь)

LISTENING AND VOCABULARY 7D LISTENING AND VOCABULARY 7D
analysis / analyses аналіз / аналізи

comment коментар

conclusion висновок

data дані, відомості

findings висновки, знахідки

hypothesis / hypotheses гіпотеза / гіпотези, припущення

notice помічати

prediction прогнозування, передбачення

procedure процедура

research досліджувати

source джерело

step крок

GRAMMAR 7E GRAMMAR 7E
be careful бути обережним, уважним

brainstorm мозковий штурм

discovery відкриття

rehearsal репетиція

upload завантажити
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EVERYDAY ENGLISH 7F EVERYDAY ENGLISH 7F
A piece of cake! Елементарно!

As far as I’m concerned … На мою думку,...

Check … out Щось звідкись забирати (книгу з бібліотеки)

Do you think it / they …? Ти думаєш, це / вони...?

go online заходити в інтернет

How do you feel about …? Як ти ставишся до ...?

I feel we should … Мені здається, що ми повинні ...

I see what you mean, but … Я розумію, про що ти, але...

I’m not sure. Я не певний.

It seems to me … Мені здається ...

My feelings exactly. Мені теж так здається.

My opinion / view is that … Я вважаю, що ...

Not exactly … Не зовсім ...

Oh, come on! Ой, та годі!

search engine пошукова система

search term пошуковий запит

Sounds good to me. Звучить непогано.

That’s a good point. Це гарний аргумент.

That’s exactly what I think. Я думаю так само.

True, but … Це так, але ...

What do you think about …? Яка твоя думка щодо ...?

What’s up? Як справи?

What’s your opinion on / of …? Яка твоя думка щодо ...?

Wow! Ух ти!

You’re in for a surprise! На тебе чекає сюрприз!

READING AND VOCABULARY 7G READING AND VOCABULARY 7G
ancestor предок

ancestry рід, походження, предки

bone кістка

evolution еволюція

evolve розвиватися, еволюціонувати

find out дізнатися

gene ген

genetic генетичний

gradual поступовий, плавний

inherit успадковувати

line лінія

lineage походження (по прямій лінії), родовід

migrate мігрувати, переселятися

migration міграція, переселення

mix змішувати

pass on передавати

planet планета

population населення
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receive одержувати

resource ресурс

separate окремий

species вид

such as такий як

while доки, в той час як

WRITING 7H WRITING 7H
backwards у зворотному напрямі, задом наперед

be near бути близько

details подробиці

engineering інженерія

generation покоління

run out закінчитися

So you see … Тож ви бачите ...

surname прізвище

tip підказка, порада

vary варіюватися, відрізнятися

VOCABULARY 8A VOCABULARY 8A
apprenticeship навчання, учнівство

funded фінансований

pre-school дошкільний заклад

primary school початкова школа

private school приватна школа

reception class підготовчий клас

secondary school середня школа

sixth-form college передуніверситетський коледж

state school державна середня школа з безкоштовним навчанням

technical college технічний коледж

university університет

vocational qualification професійна кваліфікація

READING 8B READING 8B
abroad за кордоном

ambitious амбітний

anxious стривожений

approach підходити до

broad широкий

concerned занепокоєний, стурбований

conditions умови

consider вважати, обмірковувати, розглядати

enthusiastic сповнений ентузіазму

essential суттєвий, істотний

exist існувати

facilitate полегшувати, сприяти

foundation course базовий курс

make a difference мати значення, щось змінити
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open doors відчиняти двері

opt for вибрати

performing arts виконавські види мистецтва

portfolio портфоліо

pursue переслідувати, домагатися, займатися

teacher assessment поточне оцінювання

work out розібратися, з’ясувати

GRAMMAR 8C GRAMMAR 8C
advice порада

campaign кампанія

fundraising збір коштів

garden centre садовий центр

land країна, земля

media засоби масової інформації

LISTENING AND VOCABULARY 8D LISTENING AND VOCABULARY 8D
auditory аудиторія (слухачі)

bar chart гістограма

diagram діаграма

evaluation оцінка, оцінювання

flash cards дидактична картка

graphic графічний, образотворчий

organizer упорядник, організатор

illustration ілюстрація, малюнок, картинка

imitation наслідування, імітування, копіювання

kinaesthetic кінестетичний

live stream пряма трансляція

psychiatry психіатрія

Q&A session час для запитань та відповідей

slide presentation слайдова презентація

sticky notes папір для записів з клейовим краєм

TPR (total physical response) загальна фізична реакція

tutorial інструктаж, навчальний посібник

visual візуальний, що сприймається зором

voice recorder диктофон

word association лексична асоціація

GRAMMAR 8E GRAMMAR 8E
borrow позичати (у когось)

engaged to заручений із

script сценарій

webinar вебінар

EVERYDAY ENGLISH 8F EVERYDAY ENGLISH 8F
A / The benefit / drawback of doing … is that … Перевага/недолік ... — це ...

Come off it! Не може бути!

… is / isn’t really useful for … ... дуже / не дуже допоможе ...
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… is a great way to … ... — гарний спосіб ...

I guess … Я гадаю ...

I (don’t) think that would work. Я (не) думаю, що це спрацює.

I’d go along with that. Я б із цим погодився.

It’ll be a laugh. Це буде смішно.

Let’s give it a go. Давайте спробуємо.

One advantage / disadvantage is that … Однією з переваг / недоліків є ...

The arguments in favour / against are that … Аргументи на користь / проти: ...

Why’s that? Чому це?

READING AND VOCABULARY 8G READING AND VOCABULARY 8G
annual щорічний

auditorium зал для глядачів, аудиторія (приміщення)

bad behaviour погана поведінка

bullying цькування, булінг

deadlines крайній термін

debate дискусія, дебати

detention затримання після уроків (як покарання)

discipline дисципліна

endless нескінченний, безкінечний

escape утекти

exam pressure стрес через екзамени

latest device найновіший пристрій

paperwork документи

peer pressure тиск з боку однолітків

pushy parents настриливі батьки

unrealistic expectations нереалістичні очікування

WRITING 8H WRITING 8H
chronological order хронологічна послідовність

narrowly ледве, мало не

original оригінал, першоджерело

proposition пропозиція, план

struggle боротьба

REPETYTORIUM 8I REPETYTORIUM 8I
stationery канцелярське приладдя

VOCABULARY 9A VOCABULARY 9A
by chance випадково

come across випадково натрапити, випадково зустрітися з

early рано

get away виїхати, втекти

get back повернутися

go off піти, зірватися

ideal ідеальний

journey подорож

late пізній, запізнілий
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look forward to з нетерпінням чекати на

on time вчасно

sailor моряк, мореплавець

see off проводжати

set off вирушати

skilful майстерний, умілий

slow down сповільнювати(-ся), зменшити швидкість

speed up розганяти(-ся)

stop over зупинитися в дорозі

take off злітати, стартувати

READING 9B READING 9B
attack напад, атака

broaden розширювати(-ся)

celebration святкування, урочистості

circumnavigator кругосвітній мореплавець

exhausted змучений, зморений

fixed plan жорсткий план

generosity великодушність, благородство

globe земна куля

head to направлятися до

instructions інструкції

intent намір

location місцеположення, розташування

manage упоратися

obvious очевидний, явний

officially офіційно

outback малонаселений, необжитий

pilot пілот

record book книга рекордів

relative родич

sail іти під вітрилами

trip подорож

welcome (sb) home вітати (когось) удома

GRAMMAR 9C GRAMMAR 9C
better late than never краще пізно, ніж ніколи

concert концерт

confidently упевнено

midnight північ (про час)

orchestra оркестр

oversleep проспати

patiently терпляче

recall пригадувати

take ages тривати цілу вічність
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LISTENING AND VOCABULARY 9D LISTENING AND VOCABULARY 9D
Are you lost? Ти загубився?

bakery пекарня

bear left / right брати вліво / вправо

bed and breakfast нічліг і сніданок

bridge міст

canal канал

cross перетинати

crossroads перехрестя

destination пункт призначення

explore досліджувати

follow слідувати за, стежити

go down сходити вниз

head for тримати курс на, прямувати до

hostel хостел

make a sharp left / right поверніть круто ліворуч / праворуч

next door to поруч

old town стара частина міста

overlook виходити на (про вікно)

parallel to паралельно з

round the corner from за рогом від

tourist information office туристичний інформаційний центр

youth hostel молодіжний хостел

GRAMMAR 9E GRAMMAR 9E
comfortable зручний

confused спантеличений, розгублений

end up закінчити, опинитися

impressed вражений

pay back відплатити

summer літо

EVERYDAY ENGLISH 9F EVERYDAY ENGLISH 9F
adjective прикметник

Are you having me on? Ти знущаєшся з мене?

Hang on a minute! Зачекай хвилинку!

I can’t believe (that) … Я не можу повірити, (що) ...

I can’t get my head around this. Я не можу в це повірити.

I doubt (that) … Я сумніваюся, (що) ...

I’m certain (that) … Я впевнений, (що) ...

I’m not really sure (that) … Я не зовсім впевнений, (що) ...

I’m sure (that) … Я впевнений, (що) ...

It’s (very) likely (that) … (Дуже) ймовірно, (що) ...

It’s (very) unlikely (that) … (Дуже) малоймовірно, (що) ...

It’s hard to believe (that) … Важко повірити, (що) ...

Says who? Хто так сказав?

That’s definitely /clearly … Безперечно / очевидно, це ...
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There’s no doubt (that) … Немає жодних сумнівів, (що) ...

You bet we could! Авжеж ми б могли!

What are you up to? Що ви задумали?

READING AND VOCABULARY 9G READING AND VOCABULARY 9G
accommodation житло

arrival прибуття

budget бюджет

campsite місце для табору

connection зв’язок

consider вважати, обмірковувати, розглядати

departure відправлення

destination пункт призначення

insurance страхування

interrail подорожувати по Європі залізницею (користуючись квитком 
Interrail)

itinerary маршрут

picnic пікнік

reservation бронювання

route маршрут, курс, шлях

schedule розклад

sightseeing огляд пам’яток

travel guide туристичний гід, екскурсовод

Well, I was thinking … Ну, я подумав ...

WRITING 9H WRITING 9H
basic базовий, основний

expectations очікування

gorgeous розкішний

lively жвавий

record записувати

reflection обмірковування, роздуми

sauna сауна

REPETYTORIUM 9I REPETYTORIUM 9I
glacier льодовик

waterfall водоспад


