
W O R D L I S T

156 W O R D L I S T * vocabulary extension

UNIT 1 FAMILY AND 
RELATIONSHIPS 
Family and society
adult/adulthood*  дорослий/зрілість 
birth rate  рівень народжуваності 
breadwinner  годувальник
childbirth  пологи 
childcare  догляд за дітьми
child/childhood*  дитина/дитинство
close relationship  близькі стосунки з кимось 

with sb*  
cohabitation*  співжиття, співіснування
compatible*  сумісний
conventional  загальноприйнятий, звичайний 
discrimination  дискримінація
divorce rate   коефіціент розлучень, показник 

розлучень
elderly*  літній, похилого віку
get 
 ~ engaged*  заручитися
 ~ married*  одружитися/вийти заміж
fail  розпастися 
family 
 extended* ~  розширена родина
 nuclear* ~   нуклеарна, повна сім’я (батько, мати 

та дитина) 
 single-parent* ~   неповна сім’я (батько/мати та 

дитина)
household  домашнє господарство
in a relationship  у відносинах (стосунках)
loner  самітник 
marriage contract  шлюбний договір 
middle-aged*  середнього віку
offspring  нащадок, потомство 
raise children  виховувати дітей
registered partnership  зареєстроване партнерство
tie the knot*  одружитися
toddler*  малюк, немовля

Housework and repairs
assemble  збиратися (разом)
clean the windows  мити вікна
decorate  прикрашати
fix a leak  усувати протікання
household chores  робота по дому
make the bed  заправляти ліжко
painting and  фарбування та прикрашання 

decorating
renovate  відновити, відремонтувати
tidy up  прибирати

Relationships 
acquaintance  знайомий
be close to sb  бути близьким з кимось 
break up  розійтись, порвати
cheat (on sb)  зраджувати, обманювати
close friend  близький друг
colleague  колега, співробітник
co-operation  співпраця, співробітництво
drift apart  розійтися

emotional support  емоційна підтримка
engaged  заручений
enjoy each other’s  насолоджуватися компанією один 

company*  одного 
ex  колишній
extrovert  екстраверт
fiancé  наречений
fiancée  наречена
get on with  уживатися, ладнати
get together  зустрічатися, збиратися разом
have a lot in common* мати багато спільного
husband-/wife-to-be*  майбутній чоловік/майбутня дружина 
inseparable  нерозлучні
keep in touch  підтримувати зв’язок
lose interest  втрачати інтерес
mate  товариш 
next of kin  найближчий родич
pass away  померти 
relationship  стосунки, відносини
 long-term ~*  довготривалий
 close ~*  тісні (стосунки)
relative (n)  родич
same-sex couple*  одностатева пара 
serial monogamy*  часті зміни партнера
settle down  влаштовуватися, оселятися 
shared experience  спільний досвід
shared interests  спільні інтереси 
sibling  рідний брат або сестра
significant other*  близька людина, друга половинка
spouse*  подружжя, чоловік і дружина
stepfather*  відчим 
stepmother*  мачуха
ups and downs  злети і падіння
well-matched*  підходяща, гарна пара 

Conflicts 
argument  сварка, дискусія
break 
 ~ a promise*  порушити обіцянку
 ~ up*  розійтися, посваритися 
bully (n)  забіяка, хуліган 
bully (v)  знущатись, чіплятися, залякувати
bullying  залякування, знущання
cheat*  обманювати когось, шахраювати
conform (to rules)   дотримуватись правил, 

пристосовуватися
fall out with  розбігатися, розходитися 
fault  вина, провина
immature  незрілий
leave sb alone  залишити когось у спокої 
live in fear  жити в страху
make fun of  сміятися з, висміювати
obey  слухатися, підкорятися
offend  ображати 
take advantage of  скористатися 
threaten  погрожувати

Words in context 
apt  підходящий, відповідний 
complicated  складний, те, що важко зрозуміти
demanding   вимогливий, той, що очікує багато 

уваги від оточуючих

▶▶	Phonetic transcription at www.oxfordlearnersdictionaries.com
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essential  необхідний, надзвичайно важливий
miserable  нещасний, жалюгідний 
self-assured  впевнений у собі 

Collocations with get
get bored  нудьгувати
get complicated  ускладнюватися 
get on my nerves  діяти мені на нерви
get on with  уживатися, ладнати з
get to know  познайомитися (дізнатися)

Other words and phrases 
common knowledge  загальні знання 
communal living  комунальне проживання
fatherhood  батьківство
sense of community  почуття спільності
space 
 office ~  офісне приміщення, офісний простір
 share a ~  ділитися простором (приміщенням)

UNIT 2 PEOPLE AND SOCIET Y 
Attitudes and behaviours 
age  вік
ageism  дискримінація за віком
attitude  ставлення (відношення)
behaviour  поведінка
bias  упередженість, необ’єктивність
body shape  форма тіла (фігура)
bring about  викликати, спричинити
broad-minded  з широким кругозором
citizen*  громадянин, мешканець міста
civil rights*  громадянські права
condescending*  поблажливий, несуперечливий
co-operate  співпрацювати
empathy  співпереживання, співчуття
equality  рівність, подібність 
fit in  вписатися (в компанію)
gender  стать
humanitarian  гуманіст
narrow-minded  вузьколобий, обмежений
nationalism  націоналізм
patronizing*  покровительство 
petition  петиція, клопотання
prejudice   упередження, упереджене 

ставлення
protest  протест, демонстрація
race  раса
racism  расизм, расова дискримінація
rebellious*  непокірний, бунтівний
resourceful*  винахідливий
respect  повага 
sexism  сексизм, гендерна дискримінація
stand up for  відстоювати, захищати щось (когось)
stereotype  стереотип
take on (responsibility) взяти на себе (відповідальність)
upbringing  виховання 
wealth  достаток, багатство

Celebrations 
anniversary  річниця
celebrate  святкувати 
custom*  звичай
decorate  прикрашати
festive  святковий (настрій), урочистий
procession*  процесія
reception  прийом
tradition  традиція
wedding
 ~ anniversary*  річниця весілля
 ~ ceremony*  весільна церемонія
 ~ reception*  весільний прийом

Social issues and charity 
awareness-raising  підвищення обізнаності
campaign  кампанія
care home  будинок престарілих
charitable  благодійний
charity  благодійність
child trafficking  торгівля дітьми
donate (money)*  жертвувати, дарувати (гроші)
donation  пожертвування
elderly  літній, похилого віку
fundraising  збір коштів
give (st) back to the  повернути щось громаді 

community*
good cause*  гідна справа
(the) homeless  бездомні
organize  організувати, влаштовувати
 ~ events*  влаштовувати заходи
raise awareness*   підвищувати обізнаність, 

привертати увагу до чогось
rely on the state*   покладатися на державу (державну 

підтримку)
social
 ~ injustice*  соціальна несправедливість
 ~ reform  соціальна реформа
the state  держава
underprivileged  малопривілейовані, знедолені
unemployment  безробіття
volunteer*  доброволець, волонтер
volunteering*  волонтерство

Politics 
ambassador*  посол 
city council*  міська рада 
coalition (government) коаліція (уряд)
democracy*  демократія
deputy  заступник, депутат, представник
diplomat*  дипломат 
elect  обирати
election  вибори
 local ~*  місцеві (муніципальні) вибори
 national ~  національні вибори
 ~ results*  результати виборів
European Union (EU)  Європейський Союз (ЄС)
face (v)  стикатися
focus on  зосередити увагу на
government  уряд
head of state  глава держави
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municipal  муніципальний
outskirts (pl)  околиці, приміські райони
peaceful  мирний, спокійний
picturesque  мальовничий
pricey*  дорогий
provincial  провінціальний
public transport  громадський транспорт
quiet  тихий, спокійний
remote  віддалений 
residential  житловий
rural  сільський
situated*  розташований
spacious*  просторий
sprawling  експансивний 
suburb  передмістя
traditional  звичайний, традиційний
trendy  модний, стильний
urban  міський
well-maintained*  добре доглянутий, упорядкований

Buying and renting a home 
all mod cons  всі зручності, повністю обладнаний
amenities (pl)  зручності, комунальні послуги
appliances  побутова техніка
attic*  горище
basement*  підвал
bedsit*  однокімнатна квартира, студія
borrow  позичати
budget
 limited ~  обмежений бюджет
 tight ~  щільний, обмежений бюджет
built-in wardrobe*  вбудована шафа-купе
bungalow*   бунгало, одноповерховий сімейний 

будинок
central heating  центральне опалення
communal  комунальний
contract*  угода
cottage*  котедж, літня дача
cramped*  тісний, незручний
deposit  депозит, внесок
electricity  електрика, електроенергія
energy-efficient  енергоефективний 
equipped  обладнаний
estate agency  агентство нерухомості 
estate agent  агент з продажу нерухомості 
flatmate  сусід по квартирі 
furnished  мебльований 
(electricity) grid  електромережа
have a survey done   провести огляд, оцінити стан 

будинку
heating  опалення 
hidden charge*  приховані витрати
housing  квартира, житло
housing estate  житловий масив
house-warming party*  новосілля
landlady  хазяйка, домовласниця
landlord  хазяїн, домовласник
linen  постільна білизна
lodger*  орендар, мешканець
lodgings*  тимчасове житло, наймані кімнати
maintenance  обслуговування

in power  у влади
left/right-wing*  ліві/праві
liberal*  ліберальний 
mayor  мер
minister*  міністр
North Atlantic Treaty  Організація Північноатлантичного 

Organization (NATO)* договору (НАТО)
objective  мета
oppose  протистояти, чинити опір
opposition  опозиція
Parliament  парламент
political
 ~ debate*  політична дискусія (дебати)
 ~ party  політична партія
polling station  виборча дільниця 
priority  пріоритет
United Nations*  Організація Об’єднаних Націй (ООН)
vote  голосувати
World Health  Всесвітня організація охорони 

Organization (WHO)*  здоров’я (ВООЗ)

Words in context 
adequate  відповідний, достатній
fair trade  чесна торгівля
harvest  збирати (урожай), урожай
organic  органічний
regulations  правила безпеки та гігієни праці
unsatisfactory  недостатній, незадовільний

Collocations with take 
take action  діяти, вжити заходів
take an interest (in sth) проявляти інтерес, цікавитися
take note  брати до відома
take sth for granted  приймати щось як належне
take the pressure  послабити тиск (на когось) 

off (sb)

Other words and phrases 
(bear a) grudge  затамувати злобу (образу)
ballot box  виборча урна
care instructions  інструкція з експлуатації
charge (sb with sth)  звинувачувати (когось у чомусь)
health and safety  правила гігієни і безпеки, санітарні  

regulations норми і правила техніки безпеки
obstacle  перешкода
perfectionist   перфекціоніст (прихильник доктрини 

удосконалення)
working conditions  умови праці

UNIT 3 HOME 
Urban and rural living
bustling  жвавий, метушливий
charming  чарівний
congested  переповнений, перенаселений 
country farm  хутір, сільське господарство
high-rise (adj)  висотний (будинок)
high-rise (n)  багатоповерхівка
historic*  історичний
industrial  промисловий 
location*  розташування, місцеположення
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wood-burning stove  дров’яна піч
wooden plank  дерев’яна дошка

Other words and phrases 
architect  архітектор
builder  будівельник
canal boat  канальний човен
houseboat  плавучий будинок
renewable  поновлювані (джерела енергії)
resident  резидент, постійний мешканець

UNIT 4 SCHOOL 
Education system 
admission  прийом, запис
attend  відвідувати
college  коледж
compulsory  обов’язковий
curriculum
 core ~*  основний навчальний план
 national ~  національна навчальна програма
enrol   зараховувати, приймати до 

навчального закладу
entrance exam  вступний іспит
grant  грант
higher education  вища освіта
homeschooling*  навчання на дому 
kindergarten  дитячий садок
lower
 ~ primary  молодші класи початкової школи
 ~ secondary  молодші класи середньої школи
optional*  необов’язковий, факультативний
school
 co-educational ~  школа спільного навчання
 grammar ~*  класична гімназія
 private ~  приватна школа  
 public ~  державна школа
 single-sex ~*   одностатева школа, школа роздільного 

навчання
 state ~*  державна школа
 technical ~*  технікум
 vocational ~*  професійне технічне училище (ПТУ)
school-leaving exam  випускний іспит
student loan   кредит на навчання, студентська 

позика
syllabus  навчальний план
timetable  розклад 
tuition fee  оплата за навчання
university  університет
upper-
 ~ primary*  старша початкова школа
 ~ secondary*  старші класи середньої школи

Life and traditions at school and college 
assemble  збиратися
classmate  однокласник
cram (for an exam)  зубрити (до іспиту)
hand in  здати (домашнє завдання)
high school (AmE)  вища школа (США)
play truant  байдикувати, прогулювати заняття
prom  випускний бал

maintenance costs (pl)   витрати на ремонт та 
обслуговування

mortgage  іпотека 
pay a deposit  сплатити аванс, депозит
property  власність, майно
put something in/  встановлювати, вбудовувати 

install*
reduction  знижка
refurbish*  оновити, зробити євроремонт
renovate  відремонтувати 
rent  орендна плата, орендувати
rubbish
 sort ~ *  сортувати сміття
 take out ~ *  винести сміття
running water*  протічна вода
run up (a bill)  набіг чималий рахунок
self-contained  окремий (вхід)
semi-detached house*   двоквартирний будинок з 

загальною стіною
shared accommodation спільне проживання
skyscraper*  хмарочос 
solar panel  сонячна панель
survey (n)  опитування
take out a mortgage   зняти іпотечне запозичення 

(іпотеку)
tenancy
 ~ agreement  договір оренди
tenant  орендар
terraced house*  будинок із верандою
top-floor flat*  квартира верхнього поверху 
unfurnished  немебльована
utility bills  рахунки за комунальні послуги
viewing (n)  огляд

Ecologically-friendly living
compost  компост
energy consumption  енергоспоживання
non-recyclable waste   відходи, що не підлягають 

вторинній переробці
recycling  переробка сміття

Words in context 
budget  бюджет 
change of scenery  зміна обстановки
cushion  подушка
inexpensive  дешево 
live off the land   існувати за рахунок експлуатації 

земельних ресурсів
located  розташований
low-cost  низька вартість, недорогий
narrow  вузький
on board  на борту
shade (of colour)  відтінок
support post   балясина (невисокий фігурний 

стовпчик, що підтримує перила 
сходів, терас, балконів)

surrounded  оточений
tape  смуга
tester   тестер, контейнер з продуктом для 

проби
vacate  звільнити
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Words in context 
conform (to)  пристосовуватися, змиритися
drastic measure  різка міра
foster  слідувати правилам, підтримувати
go a long way to  сприяти в значній мірі
isolated  ізольований, закритий
lack  нестача
on the plus side  перевага в тому, що…
pressurize  примушувати
the big picture  загальна картина
thrive  рости, розвиватися

Other words and phrases 
discipline  дисципліна
disruptive  руйнівний
join  приєднатися
practical  практичний
skills  навички
standards  стандарти
technique  техніка, метод
troublesome  проблематичний
try out  пробувати

UNIT 5 WORK 
Employment 
application*  заявка, прохання
apply for (a job)  подавати заявку на роботу 
be made redundant*  бути звільненим через скорочення
be offered a job*  отримати запрошення на роботу
be on the dole*  жити на виплати по безробіттю
bonus  бонус (винагорода)
career
 ~ ladder*   кар’єрні сходи, просування по 

роботі
 ~ prospects*  кар’єрні перспективи
cover letter  супровідний лист
CV (Curriculum Vitae)/  резюме 

resumé (AmE)
day off  вихідний
deadline  кінцевий термін, дедлайн
employment  можливості працевлаштування 

prospects (pl)
experience  досвід
fee  плата, внесок
firm  фірма
flexi-time  гнучкий робочий графік
full-time job  робота на повний робочий день
get a promotion  отримати підвищення
get fired  бути звільненим
highly skilled  висококваліфікований
income  дохід, прибуток
job
 ~ interview  співбесіда
 ~ satisfaction  задоволеність роботою
labour force  робоча сила
letter of resignation  заява на звільнення
make a profit  отримувати прибуток
manual work  фізична робота 
(on) strike  забастовка, страйк
on the payroll  на фонд оплати праці

receive a degree  отримати ступінь
sign up for  підписатися на
sit (an exam)  здавати іспит
skip (classes/school)   пропустити (прогуляти) заняття/

школу
submit  здати (роботу, завдання)
take (an exam)  здавати екзамен
term  семестр

Extracurricular activities 
academic contest  навчальний конкурс
competitive (sport)  змагальний вид спорту
extracurricular  позакласний
volunteer work  волонтерська робота (діяльність)

Exams 
fail (an exam)  провалити іспит
grade  оцінка, бал
level  рівень
mark  оцінка, помітка
minimum pass  мінімальний пропускний бал
oral exam  усний іспит
pass (an exam)  здати екзамен, скласти іспит
percentage  процент, відсоток
retake (an exam)  повторно скласти іспит
revise (for a test/  готуватися до тесту/іспиту, 

an exam) повторювати вивчений матеріал
score   результат (оцінка), отримати 

результат

Higher education 
academic  навчальний, академічний
application  додаток
attend (lectures)*  відвідувати лекції 
career prospects*  кар’єрні перспективи 
dean  декан
degree
 Bachelor’s ~*  диплом бакалавра
 Master’s ~*  диплом магістра
dissertation  дисертація
essay  есе, нарис
gap year   академічна відпустка, пропуск 

одного року між школою 
(коледжем) та університетом

get into university*  вступити до університету 
graduate*  закінчувати учбовий заклад
graduation  церемонія випуску
lecturer  викладач (університету)
professor  професор (університету)
qualifications  кваліфікація, освіта
rector  ректор
scholarship  стипендія
semester  (навчальний) семестр, півріччя
study abroad*  навчатися за кордоном
term  семестр
thesis
 defend a ~*   захищати дипломну роботу 

(дисертацію)
 submit a ~*  здати диплом (дисертацію)
 write a ~*  писати диплом (дисертацію)
undergraduate*  бакалавр, студент старших курсів
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special educational  особливі освітні потреби 
needs (SEN)

target  мета
team  команда
tedious  виснажливий
tight deadlines  жорсткі терміни 
work experience  досвід роботи

The job market 
bankrupt  банкрут, неплатоспроможний
boost the (local)  піднімати (місцеву) економіку 

economy
call for  вимагати
come down  зменшуватися, спускатися
come up with  придумати
cut down on  скоротити
end up  закінчити
fight unemployment  боротися з безробіттям
get by  проходити
lay off  звільняти
set up  розпочати
take off  швидко стати успішним/популярним
take on  приймати виклик
turn down  відхилити
unemployment rate  рівень безробіття

Words in context 
admit (to)  визнавати
deal (with)  мати справу з
develop  розвивати(ся)
get (into)  розпочати
give presentations  проводити презентації
take responsibility  брати на себе відповідальність

Phrasal verbs and collocations with draw 
be drawn to  бути привабленим
draw conclusions from  робити висновки з
draw in  брати участь
draw on  залучати 
draw out  витягнути
draw sb's attention to  привернути увагу до чогось
draw up  зупинитися
draw up (a plan/  розробити (написати) план/ 

a shortlist) короткий список

Other words and phrases 
commute  добиратися (на роботу)
drive sb mad  зводити з розуму
in charge of  відповідальний за
potential  потенціал
public relations (PR)  зв’язки з громадськістю
quite like it  подібний, схожий
the trouble is  проблема в тому

UNIT 6 MONEY
Money
cash on delivery  накладений платіж
cost  вартість
credit card  кредитна картка
debit card  дебетова картка

overtime*  понаднормові
part-time job  робота на неповний робочий день
pay  платити
pay rise  підвищення заробітної плати
payroll   оплата праці, нарахування 

заробітної плати
pension  пенсія
promotion  підвищення
rate of inflation  рівень інфляції
relevant  відповідний
resign*  подавати у відставку
resignation  відставка
retire  вийти на пенсію
retired  пенсіонер
retirement  вихід на пенсію
self-employed   самозайнятий, той що працює на 

власному підприємстві
sick leave  лікарняний
skills
 administrative ~*  адміністративні навички
 communication ~*  комунікативні навички
 networking ~*  навички роботи в мережі
 verbal ~*  словесні, вербальні навички
 written ~*  навички письма
staff*  персонал
 ~ canteen*  їдальня для персоналу
starting salary  стартовий оклад, зарплата
take a day off  взяти вихідний 
trade union*  профспілка
vacancy*  вакансія
wages (pl)   заробітна плата робітника за день 

або тиждень
well-paid  добре оплачувана 
work
 ~ from home*  робота на дому
 ~ remotely*   працювати віддалено, дистанційна 

робота
 ~ shifts*  робочі зміни
working conditions  умови праці

Looking for a job 
advisor  консультант
candidate  кандидат
client  клієнт
cost-effective  рентабельний, економічно вигідний
cutting edge  передовий, найсучасніший
deliver results  приносити результати
demanding  вимогливий, важкий
developer  розробник
driving licence  водійські права
exceed  перевищувати
manage  впоратися, змогти
mediation  посередництво
networking  встановлення контактів у мережі
passion  пристрасть
persuasive  переконливий
profitable  вигідний, прибутковий
relevant  відповідний
rewarding  задовольняючий, винагороджуючий
sales executive  менеджер з продажу
self-motivation   внутрішня мотивація, 

самомотивація
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campaign  кампанія (рекламна)
commercial  комерційний відеоролик
flyer  флаєр, брошура
market research*  дослідження ринку
publicity  реклама, публічність
retail  роздрібна торгівля
slogan  гасло, лозунг
value  вартість
 ~ for money  співвідношення ціни та якості

The world of business 
balance  баланс, залишок
deficit  дефіцит (балансу)
donate  жертвувати
donation  пожертвування
e-commerce*  електронна комерція
found  засновувати
founder  засновник
income  дохід, прибуток
invest  інвестувати
investment  інвестиція, вкладання
loan*  позика
profit  прибуток
purchasing power  купівельна здатність
salary  зарплата (заробітна плата)
shareholder  акціонер, співвласник 
stock market*  фондовий ринок

Words in context 
appeal  привабливість
capture  захоплювати, привертати (увагу)
devise  придумувати, створювати
execution  реалізація
innovation  інновація, нововведення
purchase  покупка

Purpose and contrast 
although  хоча
despite  попри, незважаючи на
in order to (+ verb)  для того щоб
so that (+ clause)  для того щоб, з тим щоб

Inversion 
hardly had …  не встиг, як тільки
little did I know (that) … я не підозрював, я мало що знав
no sooner had …  ледве, як тільки
seldom  рідко 
under no  ні за яких обставин … 

circumstances …

Other words and phrases 
allowance  кишенькові гроші
budget  бюджет
Can’t be bothered.   Мене це не хвилює, це для мене не 

важливо
cost a fortune*  коштувати цілий статок
cost an arm and a leg*  коштує шалених грошей
expenses  витрати
I was hooked.  Я піймався на гачок
pay through the nose*  платити втридорога
spend a fortune on*  витратити цілий статок на …

earn  заробляти
exchange  обмін, обмінювати (валюту)
mobile phone payment  мобільний платіж (оплата за 

мобільний телефон)
money transfer*  грошовий переказ
online banking  Інтернет-банкінг
pay 
 ~ by bank transfer*  оплата банківським переказом
 ~ by credit/debit card* оплата кредитною карткою
 ~ in advance*  платити заздалегідь
 ~ in cash*  оплата готівкою
 ~ in instalments*  оплата в розстрочку
 ~ off (debt/a loan)*  погасити борг\позику
save up  накопичувати, заощаджувати гроші
strapped for cash  обмежений в коштах
withdraw  зняти готівку

Banking 
account  банківський рахунок
annual  річний, щорічний
balance  баланс
card number  номер картки
card type  тип картки
card verification code   код верифікації картки,  

ідентифікаційний код картки
cardholder  власник картки
charge (v)  стягувати (штраф, пеню)
charge (n)  плата
chip  чіп
clear (v)  погасити борги, виплатити залишок
contactless payment  безконтактний платіж
credit  кредит
credit limit  кредитний ліміт
currency  валюта 
current account  поточний рахунок
declaration  декларація
deposit  грошовий депозит
exchange  обмін валюти
expiration date  термін придатності
fee  плата, грошовий внесок
interest  банківський відсоток, процент
late-payment fee  плата за несвоєчасну оплату
loan  позика
over-the-limit fee  плата за перевищення ліміту
rate  процентна ставка
savings  заощадження
savings account   ощадний рахунок, депозитний 

рахунок 
statement  виписки з банківських рахунків
terms and conditions  правила та умови
transaction  транзакція
transfer   переводити гроші, грошовий 

переказ
withdrawal  зняття, виведення (готівки)
withdraw money*  знімати готівку

Retail and advertising 
advert(isement)  реклама
billboard   білборд, дошка оголошень, 

рекламний щит
brand  бренд, фірма
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Healthcare 
Accident and  ДТП та надзвичайні ситуації 

Emergency (A&E)
check-up  перевірка, контроль
Day Surgery   одноденна операція, амбулаторна 

допомога
general medicine  загальна медицина
general practitioner  сімейний лікар, лікар загальної  

(GP)/family doctor практики
health condition  стан здоров’я
health insurance  медичне страхування
hospital ward  лікарняна палата
illness  хвороба
injury  травма 
long-term  довготривалий
medical negligence   медичні порушення, медична 

недбалість
medical record  історія хвороби
overnight stay  ночівля (у лікарні)
provide care  забезпечити догляд 
public healthcare  громадська охорона здоров’я
second opinion  експертиза, інша думка
specialist  спеціаліст
surgeon  хірург
visiting hours  години відвідування
waiting list  лист очікування

Alternative therapies 
acupuncture  акупунктура, голкотерапія
align  вирівняти
alternative therapy   альтернативна (нетрадиційна) 

медицина
aromatherapy  ароматерапія
Ayurvedic medicine   Аюрведична медицина («наука 

життя»)
balneotherapy   бальнеотерапія (купання в 

мінеральних джерелах)
chiropractic   хіропрактика (діагностика і 

лікування механічних розладів 
опорно-рухової системи)

complaint  скарга
essential oil  ефірне масло
healing  зцілення
homeopathy  гомеопатія
joints (pl)  суглоби
manipulate  маніпулювати, контролювати
massage  масаж
mineral spring  мінеральні джерела
muscle  м’яз
natural substance  природний матеріал
plant extract  екстракт рослини
relieve  полегшити
spine  хребет
tension  напруга

Addictions 
alcoholic  алкоголік
drug addict  наркоман
eating disorder  розлад харчування
games addict  ігроман
shopaholic  шопаголік (залежний від покупок)
workaholic  трудоголік

UNIT 7 HEALTHY LIVING 
Healthy eating 
calorie  калорія, калорійність
carbonated  газований
consume*  споживати 
cut down on  скоротити (споживання чогось)
diet 
 balanced ~*  збалансоване харчування
 be on a ~*  бути на дієті
 go on a ~*  сісти на дієту
dietician*  дієтолог
eating habits*  харчові звички
energy  енергія
fibre  клітковина
fresh (fruit)  свіжі (фрукти)
high/low
 ~ in calories*  висока/низька калорійність
 ~ in fat*  високий/низький вміст жиру
homegrown*  вирощений вдома
in moderation*  помірно
intake  споживання
lean (meat)  пісне (м’ясо)
low-calorie  низькокалорійний
minerals (pl)  мінерали, корисні копалини
nutritional content  харчова цінність
oily  жирний, маслянистий
portion  порція
preservatives (pl)  консерванти
processed*  оброблена їжа
protein  білок 
ready meal  готова (їжа)
saturated fat  насичені жири
semi-skimmed milk  напів знежирене молоко
skimmed milk  знежирене молоко
snack  перекус 
sodium (= Na)  натрій
source  джерело 
starchy  крохмалистий
sugary  цукровий
(have a) sweet tooth  бути ласуном, любити солодке
unsaturated fat  ненасичений жир
vegan*  веган
vegetarian*  вегетаріанець
vitamins (pl)  вітаміни
whole milk  незбиране молоко
wholegrain  цільнозерновий

Symptoms and illnesses 
abdominal pain  біль у животі
blood pressure
 high ~  високий кров’яний тиск
 low ~  низький кров’яний тиск
high fever  висока температура
itchy rash  сверблячі висипання
splitting headache   голова розколюється, дуже сильний 

головний біль
stomach pain  біль в животі
sudden weight loss   раптове зниження ваги, раптова 

втрата ваги
swollen tonsils  набряклі мигдалини
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Tourism 
accommodation  житло
affordable*  доступний
attractions*  пам’ятки, атракціони
backpacker  рюкзак
beach  пляж
bed and breakfast  напівпансіон (ночівля та сніданок) 

(B&B)
city break*  поїздка/прогулянка містом
double room*   двомісний номер (одне двоспальне 

ліжко)
twin room*   двомісний номер (два 

односпальних ліжка)
festival  фестиваль, свято
five-star hotel  п’ятизірковий готель
full board*  повний пансіон
hike  туризм, похід, подорожувати пішки
hospitality  гостинність
hostel  хостел
impact on the  вплив на навколишнє середовище 

environment*
in all shapes and sizes  у всіх формах і розмірах
locals (pl)  місцеві жителі
luxurious*  розкішний
off the beaten track   подалі від усього, в самотньому 

місці
resort*  курорт
season
 high ~*  пік сезону, розгар сезону
 low ~*  міжсезоння, мертвий сезон
self-catering  квартира з самостійним  

apartment* харчуванням
spa hotel  оздоровчий готель, спа-готель
tour guide*  туристичний гід
tradition  традиція
visitor  відвідувач 

Urban transport 
access (v)  мати доступ
bicycle  велосипед
bicycle lane   велосипедна доріжка, велосипедна 

смуга
bus  автобус
commuter town  міські поселення, спальний район
destination  місце призначення
diesel-powered  дизельний
electric vehicle  електромобіль
escalator  ескалатор
intercity trains  швидкі міжміські поїзди
LPG (liquid petroleum  автомобільний газ (тип палива),  

gas) рідкий нафтовий газ
metro line  лінія метро
metropolitan area  столична зона
river boat  річковий човен
road vehicle   дорожній транспортний засіб, 

автомобіль
run underground  переміщення під землею
scheduled  запланований
suburban railway   приміська залізниця, швидкісна 

залізниця
surface  поверхня

Words in context 
ailment  хвороба, недуга
attribute (n)  властивість, характерна риса
dedicated  відданий
impulsive  імпульсивний, спонтанний
practitioner  практикуючий лікар
prevalent  поширений, домінуючий, загальний
sympathetic  співчутливий, дбайливий

People with disabilities 
Braille  шрифт Брайля (для сліпих)
cane  палиця, тростина
carer  доглядальник
guide dog  собака-поводир
hearing aid  слуховий апарат
mobility scooter  інвалідна коляска
ramp  пандус, безбар'єрний доступ
sign language  мова жестів
stairlift  сходова клітка, підйомник
subtitles  субтитри
text-reading software  програма текстового мовлення
therapist  терапевт

Other words and phrases 
compulsory  обов’язковий
cosy  комфортний, приємний, затишний
demanding  вимогливий/важкий, напружений
endurance  витривалість, міцність
mental health  психічне здоров’я
relevant  актуальний, відповідний
resistance (to sth)  протидія
safety precautions (pl)  запобіжні заходи
significant  вагомий, істотний
spacious  просторий 
supportive  той що підтримує, допомагає
symptom  симптом
tense  натягнутий, напружений
unfamiliar  незнайомий, невідомий, чужий
wellbeing  благополуччя, здоров’я

UNIT 8 TRAVEL AND TOURISM 
Types of travel 
commute (n)  поїздка, дорога на роботу
commute (v)  їздити на роботу, в школу
cruise  круїз, морська подорож
excursion  тур, екскурсія
expedition  експедиція
flight  політ
itinerary*  шлях, маршрут
jet lag   виснаження після довгого перельоту
journey  подорож
outing  екскурсія, поїздка, пікнік
ride  дорога, поїздка, катання
tour  круїз, тур
travel
 ~ light*  подорож з малою кількістю багажу
 ~ overland*  подорожувати суходолом
yacht*  яхта
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package deal  пакетна угода
package holiday   туристична поїздка по путівці, 

комплексний тур
populated area  населений район, жилий район
public opinion  громадська думка
recharge your batteries відновити сили
round-the-world tour   тур навколо світу, навколосвітня 

подорож
taxi rank  стоянка таксі 
unattended (luggage)  залишений без нагляду (багаж)

UNIT 9 CULTURE AND FREE TIME 
Media and the press 
breaking news  сенсація, свіжі новини
broadcast (n)   мовлення, радіомовлення, передача
broadcast (v)  транслювати
caption*  підпис, напис на екрані
channel  канал
exclusive*  ексклюзивний
headline  заголовок газети
interview  інтерв’ю, бесіда
online gaming  онлайн-ігри
podcast  подкаст, аудіо в Інтернеті
report  доповідь
social network  соціальна мережа
streaming  пряма онлайн-трансляція, стрім
studio  студія
vlog  влог, відеоблог

Film 
award  нагорода
cast  акторський склад
chick flick*  дівчаче кіно, мелодрама
depressing*  гнітючий
dub  дубляж, дублювати, синхронізувати
dubbed  дубльований
far-fetched*  перебільшений, надуманий
film crew*  знімальна група
flop*  падіння, фіаско
gripping*  захоплюючий
hilarious*  дуже веселий, смішний
keep in suspense*  тримати в напрузі
moving*  зворушливий
plot  сюжет
predictable*  передбачуваний
rating system   рейтингова система, система 

оцінювання, система вікового 
обмеження

screenplay/script*  сценарій
sequel   продовження, сіквел, другий фільм 

серії
soundtrack   саундтрек, звукова доріжка, музика 

до фільму
special effects (pl)  спецефекти
stunt person*  каскадер
subtitles  субтитри
trailer  трейлер
unconvincing*  непереконливий, слабкий
voiceover*  коментар, озвучення

tracks (pl)  рейки, доріжки
tram  трамвай
trolleybus  тролейбус

Traffic management and road safety 
bike-sharing   прокат велосипедів, система 

спільного використання 
велосипедів

car pooling   спільне використання легкових 
автомобілів

fare  вартість проїзду
gridlock  пробка, затор
motorway  автострада
park-and-ride (P+R)   проміжна стоянка (паркуйся та їдь 

далі на громадському транспорті)
parking ticket  квиток на паркування
pay and display parking  платне паркування (з квитком від 

торгового автомата)
pedestrianized area  пішохідна зона
polluted  забруднений
rush hour  година пік
short-range  короткий діапазон/малої дальності
speed limit   обмеження швидкості, дозволена 

швидкість
stuck in traffic  застряти в пробці, заторі
traffic camera/speed  камера руху/камера контролю  

camera швидкості
traffic congestion  затори на дорогах
traffic volume  інтенсивність руху

Words in context 
drift  пливти за течією, дрейфувати
route  маршрут, шлях
self-sufficient  самодостатній, незалежний
set off  вирушити
track (v)  прокладати шлях, іти по сліду
watertight  герметичний, водонепроникний

Phrasal verbs with run 
run down  збити з ніг
run into  зіткнутися (з кимось)
run on  продовжувати без зупинки
run out (of sth)  закінчитися
run through   пробігтися по, швидко переглянути 

(прочитати)

Other words and phrases 
activity holiday   активний відпочинок/

пригодницький туризм
congestion charge  плата за в’їзд
conveniently located   зручний, добре розташований/

легко доступний
eco-holiday  еко-відпочинок, екотуризм
GPS (Global  навігація, супутник глобального 

Positioning System)  позиціонування
holidaymaker  відпочиваючий
local character  місцевий характер
low-cost airline  недорога авіакомпанія
luggage  багаж
must-see (adj)  те, що необхідно побачити
on a (tight) budget  щільний бюджет, мало грошей
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Performing arts: theatre and music 
ballerina  балерина
bass  бас
choreographer  хореограф
classical  класичний
composer  композитор
conductor  дирижер
critic  критик
dance  company танцювальна група 
deliver lines   вимовляти, передавати репліку, 

слова
director  директор
folk   народний, народна музика, народна 

творчість
gig*  концерт
hip hop  хіп-хоп
jazz  джаз
leading role  головна роль 
live (adj/adv)  живий, наживо
lyrics*  лірика, слова пісні
melody*  мелодія
orchestra  оркестр
performance  шоу, виступ, вистава
play a role  грати роль
production  виробництво, постановка
prompter  суфлер
prop  реквізит
review  огляд, рецензія 
rhythm*  ритм
set  декорації 
stage hand  сценічний асистент, сценограф
world music  світова музика

Words in context 
acclaim  визнання, похвала
centre around   фокусуватися на, концентрувати 

увагу довколо
clash (v)  стикатися
feat  подвиг, майстерність
unfold  розгорнутися
vehemently  пристрасно, активно

Other words and phrases 
audience  аудиторія
exhibition  виставка 
learn by heart  вчити напам’ять
negative (photograph)  фото в негативі
one-off event  разова подія
print (photograph)   друкована фотографія, друкувати 

фотографію
ticketed (event)  подія з квитками
timeline  хронологія
up-and-coming talent  багатообіцяючий талант
verse  вірш, строфа

Creative arts: literature and art 
architect  архітектор
articulate  вимовляти виразно, зрозумілий
atmosphere*  атмосфера, настрій
audiobook*  аудіокнига
author  автор, письменник
autobiography  автобіографія
blurb*   короткий опис (на звороті 

обкладинки книги)
bold  сміливий, відважний, зухвалий
comedy  комедія
controversial   суперечливий, спірний, 

дискусійний
conversational  розмовний (стиль)
cynical*  цинічний
depict*  описувати, зображувати
discursive  непослідовний, дискурсивний
fluent  багатослівний, вільно володіючий
fresco  фреска
geometric  геометричний
graffiti artist  художник графіті, трафаретчик
installation*  установка, просторова композиція
lyrical  ліричний, поетичний
masterpiece*  шедевр
mediocre  посередній
memoir  мемуари, спогади
monochrome  монохромний (живопис, малюнок)
naturalistic  натуралістичний
novel  роман
ode  ода
outline*  контур, ескіз
painter  художник
phenomenal  чудовий, феноменальний
photographer  фотограф 
playwright  драматург
poet  поет
portrait  портрет
post-modern*  постмодерністський
read from  прочитати від початку до кінця 

cover-to-cover*
relief  полегшення
revolutionary  революційний
rhetorical  риторичний
satirical  сатиричний
sculptor  скульптор
sensational  сенсаційний, вражаючий
short story  коротка розповідь, новела
sketch*  ескіз, нарис
snapshot  фото, моментальний знімок
sonnet  сонет
statue  статуя
stencil  шаблон, трафарет
subtle  тонкий, витончений, відтінок
surreal  сюрреалістичний
tag  ярлик, тег
theme*  тема
tragedy  трагедія
wordy  багатослівний, красномовний
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Sports results 
be eliminated (from sth) вибувати, бути виключеним
break/set a record  побити/встановити рекорд
compete (in sth)  змагатися в чомусь
defeat (sb)  перемогти, побити когось
draw  нічия
half 
 first/second ~  перший/другий тайм
knock (sb) out*   вибити когось (зі змагання)
qualify (for sth)  проходити кваліфікацію
score (a goal)  забити гол
tournament  турнір
win by (two goals)  виграти з різницею в два м’ячі

Sports events 
championship*  чемпіонат
commentator*  коментатор
competitor  учасник змагання
crowd*  натовп, аудиторія
extra time*  додатковий час
facilities (pl)  спортивні споруди/знаряддя
host country*  приймаюча країна
marathon*  марафон
medal*  медаль
national team*  збірна
opening ceremony*  церемонія відкриття
prize money  грошовий приз
referee*  суддя, рефері
round*  раунд 
supporter/fan*  фанат, вболівальник
umpire*  арбітр

Extreme sports 
abseiling   сходження на мотузку (скелелазіння)
BMX racing  гонки/трюки на велосипедах BMX
bungee jumping  банджі-джампінг
free climbing  вільне сходження, скелелазіння
parkour   паркур (біг з подоланням перешкод)
skateboarding  скейтбординг
skydiving  стрибки з парашутом
white-water rafting  рафтинг (сплив) по гірській річці
zip-lining  канатний міст, канатна дорога

Words in context 
attach (sth to sth)  приєднати, підключити
avoid  уникати
avoidable  той, що можна уникнути
avoidance  уникнення
believe (in)  вірити в
be made out of (sth)  бути зробленим з
competition  змагання
competitive   конкурентоспроможний, 

суперницький
consider  враховувати, вважати
considerate  розглянути, брати до уваги
consideration  розгляд, роздум
consist of  складатися з
exceed  перевищувати
excess  надлишок
excessive  надмірний
last (for)  витримувати, триматися

UNIT 10 SPORT 
Sports venues 
court 
 clay ~*   глиняний тенісний корт, шлаковий 

корт
 grass ~*  трав’яний тенісний корт
 indoor ~*  критий корт
 handball ~  гандбольний майданчик
 squash ~*  корт для гри в сквош
 tennis ~  тенісний корт
football pitch  футбольне поле
golf course  поле для гольфу
ice rink  каток
motor-racing circuit  гоночна доріжка
ski slope  лижний схил
stadium  стадіон
swimming pool  басейн
track  доріжка, траса
velodrome  велодром

Doing sports 
away (game)  виїзна гра
bounce the ball   стукати м’ячем, відбивати м’яч (від 

землі)
contestant*  учасник змагання, суперник
discipline (sports event) дисципліна (на спортивному заході)
enter a competition  вступити на змагання 
fair play*  чесна гра
final/finals  фінал
finalist*  фіналіст
follow an event  слідкувати за подією
kick off   перший удар, що починає гру 

(футбол)
knockout  гра на вибуття, нокаут, поразка
lane  смуга, лінія
leave (sb) behind  залишати позаду, обіграти
on site  в місцевому масштабі, на місці
participate in a race  брати участь у гонці
punch  удар
punch bag  боксерська груша 
runner-up*  команда на другому місці
semi-final*  півфінал
sparring partner  спаринг-партнер, партнер у двобої
spectator*  глядач 
sports* 
 individual ~*  індивідуальні види спорту
 indoor ~*   заняття спортом в критому 

приміщенні, спортивній залі
 outdoor ~*  заняття спортом на свіжому повітрі
 team ~*  командні види спорту
sprint race  спринт
striker (in football)  нападник
substitute  заміна гравця
team event  командні змагання
training programme*   програма тренування, навчальна 

програма
victory  перемога
warm up*  розминатися, розігріватися
work out*   тренуватися, качатися, робити 

енергійні фізичні вправи
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hypothesis  гіпотеза
interpret  інтерпретувати
invention  винахід
law (of science)  закон, наукова теорема
linguistics*  лінгвістика
mass*  маса
matter*  матерія, речовина
measurement  вимірювання (розміру)
medicine  медицина
meteorology  метеорологія
nucleus*  ядро
observe   спостерігати, вести наукові 

спостереження
oxygen  кисень
physician  лікар
physicist  фізик
physics  фізика 
planet  планета
practice  практика
process  процес 
research  дослідження
robotics*  робототехніка
sample  шаблон, приклад
scientific  науковий прорив 

breakthrough*
sociology  соціологія
statistics*  статистика
theory  теорія
zoology  зоологія

Technology 
bookmark (v)   додати до закладок, на сторінку 

швидкого доступу
e-reader  електронна книга
flash  фотоспалах
hands-free   гучномовець на телефоні, 

користуватися телефоном без 
використання рук

icon  значок
menu  меню 
MP3/MP4 player  MP3/MP4 програвач
remote control  пульт дистанційного керування
touchscreen  сенсорний екран
zoom lens  зум-об’єктив

Technical problems 
crash (computer)  збої, поломка (комп’ютера)
faulty connection*  несправне (інтернет) з’єднання
go dead (about a  зв’язок перервався, телефонні лінії  

phone line) відключили, дзвінок обірвався
out of order  зламаний, не працює

Information technology 
software
 antivirus ~*  антивірусна програма
 application ~   прикладне програмне забезпечення
back up   програмне забезпечення для 

резервного копіювання
browse*   переглядати, шукати, читати (в 

мережі)
browser  браузер

make up  формувати
opponent  суперник, конкурент
oppose  протистояти
opposing  протистояння
opposition  протидія, опір, опозиція
powerful  потужний, могутній
predict  передбачити, прогнозувати
predictable  передбачуваний
prediction  передбачення, прогноз
strength  потужність, сила
strengthen  посилити
strong  сильний
take up  почати займатися (спортом, хобі)
wait (for)  чекати, очікувати

Other words and phrases 
amateur  любитель, аматор
commitment  прихильність, відданість
dedication  відданість, самовідданність
discipline (behaviour)  дисципліна (поведінка)
empathy  співчуття, емпатія
overcome obstacles  долати перешкоди
professional  професіонал
rely on (sb/sth)  покладатися на когось/щось
sports coach  тренер
take a shot (at goal)  пробити/зробити удар
under pressure  під тиском

UNIT 11 SCIENCE AND 
TECHNOLOGY 
Science 
analyse  аналізувати, вивчати
analysis  аналіз
astronomy  астрономія
biology  біологія
calories  калорії
chemistry  хімія
conduct an  проводити експеримент 

experiment
cybernetics  кібернетика
data  інформація, дані, факти
discovery  відкриття
draw a conclusion  зробити висновок
ecology  екологія
element  елемент
evidence  доказ, свідчення, факт
experiment  експеримент
explore*
 ~ an idea*  вивчати/аналізувати ідею
 ~ the ocean*  досліджувати океан
 ~ space*  досліджувати космос
force  потужність, сила
formula*  формула
formulate  формулювати
freezing  заморожування
genes*  гени
genetics  генетика
genetic engineering*  генна інженерія
geology  геологія
gravity  сила тяжіння
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desert*  пустеля 
dunes*  дюни, піщані пагорби
freezing cold*  мороз, дуже холодно
geographical feature*  географічна особливість
Mediterranean  середземноморський
mountain
 ~ range*  гірський хребет
 ~ top*  вершина гори
overcast*  хмарний, похмурий
peninsula*  півострів 
polar  полярний
precipitation  кількість опадів, опади
rainforest*  тропічні ліси
season  сезон
summit*  вершина
temperate  помірний
tropical  тропічний
valley*  долина

Extreme weather 
avalanche*  лавина
be evacuated*  бути евакуйованим
casualty*  нещасний випадок
crops (pl)  посіви, зернові
devastation  руйнування
drought  засуха, посуха
earthquake*  землетрус
famine  голод
flash flood  раптова повінь
fog, mist*  туман
foggy*  туманний
gale*  бурхливий вітер, ураган
hail*  град, злива
heatwave  теплова хвиля
hurricane  ураган, вихор/тропічний циклон
lightning  блискавка
rainfall  атмосферні опади, дощ
scorching*  палючий, пекучий, гарячий
thunderstorm  гроза
tornado  смерч, торнадо
torrential  проливний (дощ)
tsunami*  цунамі
typhoon  тайфун
volcanic eruption*  виверження вулкана
water level  рівень води
water shortage  нестача води 
windstorm  штормовий вітер

Flora and fauna 
biodiversity   біорізноманіття, біологічне 

різноманіття
capture   збір данних (інформації), запис,  

захопити, спіймати
deforestation  вирубка лісу
exotic
 ~ animal  екзотична тварина
 ~ pet  екзотична домашня тварина
extinction  вимирання 
fauna  фауна (тварини)
flora  флора (рослини) 
gene bank  генетичний банк, банк генів

browser history  історія пошуку
cloud (storage)  хмарне сховище
database*  база даних
digital detox  цифровий відступ, цифровий детокс
external hard drive  зовнішній жорсткий диск
hard disk*  жорсткий диск
install updates*  встановлювати оновлення
interact*  взаємодіяти
interface*  інтерфейс, взаємозв’язок
scroll 
 ~ up*  прокрутити вгору
 ~ down*  прокрутити вниз
obsolete*  застарілий
service centre*  сервісний центр
superimposed*  накладений
upgrade*   оновлення, модернізація, 

оновлювати, модернізувати
upload*   завантажувати (зазвичай з 

пристрою в мережу)
virus  вірус

Words in context 
artifical intelligence (AI) штучний інтелект
clue  ключ, підказка, доказ
equation  рівняння
extend  розширити
genetic code  генетичний код
impact  вплив
investigate  досліджувати, обстежувати
nervous system  нервова система
nucleus  ядро
signal  сигнал

Other words and phrases 
blueprint  чернетка, план, проект
cell  клітина
chemical analysis  хімічний аналіз
chemicals (pl)  хімікалії
cyborg  кіборг
DNA  ДНК
double helix  подвійна спіраль
gene therapy  генна терапія
genetic disease  генетичне захворювання
instruction manual  інструкція з експлуатації
life form  форма життя
microchip  мікрочіп
molecule  молекула
pattern  зразок, модель, схема
transmission  передача, трансмісія
transmit  передавати
Velcro  липучки (як в одязі)

UNIT 12 NATURE AND 
ENVIRONMENT 
Climate 
arid  сухий, посушливий, пустельний 
bay*  затока
cape*  мис
climatic zone  кліматичний пояс
coast*  узбережжя
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wind  
 ~ farm*  вітроелектростанція
 ~ power  енергія вітру
 ~ turbine*  вітрогенератор

Words in context 
deal with  мати справу з
fall through  провалитися
get over  здолати, пережити, пройти
reject  відкинути, відхиляти, відторгати
spot (v)   помічати, визначати 

місцеперебування, примічати

Other words and phrases 
enclosure  клітка, вольєр, огороджена ділянка
have a lifelong  мати захоплення (чимось) протягом 

fascination (with sth)  усього життя
in short supply  цього не вистачає
on the loose  на свободі
the circle of life  цикл життя

habitat  природне середовище проживання
hunt  полювання, полювати
in the wild  в дикій природі
ivory  слонова кістка
plant  рослина
poaching  браконьєрство
seed  насіння, висів
species (sing and pl)  вид, види
survival*  виживання
tusk  бивень, ікло
wildlife*  дика природа

The environment 
alternative energy*  альтернативне джерело енергії
be green*  екологічно чистий
biofuel  біопаливо
biomass  біомаса
burn fossil fuels  спалювати викопне паливо
carbon
 ~ dioxide  вуглекислий газ, СО2

 ~ monoxide*  чадний газ, СО
carbon footprint*  вуглецевий слід, екологічний слід
climate change*  зміна клімату
coal  вугілля
contamination  забруднення
ecosystem  екосистема 
emit (CFCs)  випускати (хлорфторвуглеці)
endangered  під загрозою зникнення
fossil fuel  викопне паливо
fumes*  дим, чад
geothermal  геотермальний
global warming  глобальне потепління
greenhouse gas  парниковий газ
hazardous*  небезпечний, ризикований
hydroelectric  гідроелектричний
knock-on effect   наслідок, непрямий вплив, ефект 

доміно
land erosion  ерозія грунту
logging  лісозаготівля, рубка
minimize (sb’s/sth’s)  мінімізувати дію чогось/чийсь вплив 

impact
national park  національний парк
natural gas  природний газ
natural resource   природний ресурс/екологічний 

ресурс
organic farming   органічне землеробство, органічне 

сільське господарство 
ozone layer  озоновий шар
petroleum oil  нафтова олія
recycle  
 ~ glass*  переробляти скло
 ~ paper*  переробляти папір
 ~ waste*  переробляти відходи
renewable  поновлюваний
reuse*  повторне використання
smog  смог (дим і туман разом)
soil contamination  забруднення ґрунту
solar power  сонячна енергія 
waste disposal  утилізація відходів, сміттєзвалище
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