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Unit 1 

Hello! Nice to meet you 

1.  a first name  ə fɜːst neɪm   ім’я 

2.  a patronymic  ə ˌpætrəˈnɪmɪk   по-батькові 

3.  a surname (last 
name, a family 
name)  

ə ˈsɜːneɪm (lɑːst 
neɪm, ə ˈfæmɪli 
neɪm)  

прізвище 

4.  a middle name  ə ˈmɪdl neɪm   друге ім’я  

5.  initials  ɪˈnɪʃəlz   ініціали 

6.  a full name  ə fʊl neɪm   повне ім’я  

7.  by the name of, 
called  

baɪ ðə neɪm ɒv, kɔːld   на ім’я  

8.  to name (after) tuː neɪm (ˈɑːftə)  назвати на честь 

9.  a nickname  ə ˈnɪkneɪm   прізвисько 

10.  to be nicknamed  tuː biː ˈnɪkneɪmd   мати прізвисько 

11.  a pet name  ə pɛt neɪm   пестливе ім’я  

12.  a namesake  ə ˈneɪmseɪk   тезка 

13.  a name day  ə neɪm deɪ   іменини 

14.  a maiden name  ə ˈmeɪdn neɪm   дівоче прізвище 

15.  to change one’s 
name to  

tuː ʧeɪnʤ wʌnz 
neɪm tuː   

змінити ім‘я на 

16.  a false / real name  ə fɔːls / rɪəl neɪm   вигадане/ справжнє 
ім’я 

17.  a pseudonym, a pen 
name  

ə ˈsjuːdənɪm, ə pɛn 
neɪm   

псевдоним 

18.  to know smb under 
the name of  

tuː nəʊ smb ˈʌndə ðə 
neɪm ɒv   

знати когось під 
іменем 

19.  to know smb only by 
(first) name  

tuː nəʊ smb ˈəʊnli 
baɪ (fɜːst) neɪm   

знати когось лише 
на ім’я 

20.  to be on first name 
terms with 

tuː biː ɒn fɜːst neɪm 
tɜːmz wɪð  

бути за панібрата 

21.  ward off wɔːd ɒf відвернути 
(захистити) 

22.  a newborn  ə ˈnjuːbɔːn   новонароджений 

23.  a baby  ə ˈbeɪbi   немовля 

24.  a toddler  ə ˈtɒdlə   дитина, що починає 
ходити 

25.  a child, a kid  ə ʧaɪld, ə kɪd   дитина 



26.  in (early) childhood  ɪn (ˈɜːli) ˈʧaɪldhʊd   в ранньому 
дитинстві 

27.  a preschooler  ə ˌpriːˈskuːlə   дошкільник 

28.  a teenager  ə ˈtiːnˌeɪʤə   підліток 

29.  to be in one’s teens  tuː biː ɪn wʌnz tiːnz   бути у віці від 13 до 
19 

30.  to be under age  tuː biː ˈʌndər eɪʤ   бути неповнолітнім 

31.  a youth, an 
adolescent = a young 
man  

ə juːθ, ən 
ˌædəʊˈlɛsnt = ə jʌŋ 
mæn   

юнак, дівчина 

32.  to be / come of age  tuː biː / kʌm ɒv eɪʤ   досягати повноліття 

33.  an adult, a grown up  ən ˈædʌlt, ə grəʊn 
ʌp   

дорослий 

34.  middle-aged  ˈmɪdlˈeɪʤd   середнього віку 

35.  to be retired  tuː biː rɪˈtaɪəd   бути на пенсії 

36.  elderly  ˈɛldəli   літній 

37.  older generation –  ˈəʊldə ˌʤɛnəˈreɪʃən –  старше покоління 

38.  an old man, woman  ən əʊld mæn, 
ˈwʊmən   

старий, стара 

39.  at the age of 24, aged 
24  

æt ði eɪʤ ɒv 24, 
eɪʤd 24  

у віці 24 

40.  to be the same age  tuː biː ðə seɪm eɪʤ   бути однолітками 

41.  to be under / about/ 
over (20)  

tuː biː ˈʌndə / 
əˈbaʊt/ ˈəʊvə (20)  

бути менше/ 
близько/старше (20) 

42.  to be in one’s early / 
mid /late twenties 

tuː biː ɪn wʌnz ˈɜːli / 
mɪd /leɪt ˈtwɛntɪz  

бути у свої ранні/ 
середні/ пізні 
двадцять 

43.  to be long past 40   tuː biː lɒŋ pɑːst 40  далеко за 40 

44.  to turn 60  tuː tɜːn 60  за 60 

45.  to live to be 70 tuː lɪv tuː biː 70  дожити до 70 

46.  5 years younger / 
older than me  

5 jɪəz ˈjʌŋə / ˈəʊldə 
ðæn miː   

на 5 років менший/ 
старший за мене 

47.  twice as old as  twaɪs æz əʊld æz   вдвічі старший 

48.  tune tjuːn мелодія 

49.  oboe əʊbəʊ  гобой 

50.  cello ˈʧɛləʊ  віолончель 

 strike smb as… straik smb скласти враження 
про когось як… 

51.  a pensioner  ə ˈpɛnʃənə   пенсіонер 



52.  marital status (single 
/ married) –  

ˈmærɪtl ˈsteɪtəs 
(ˈsɪŋgl / ˈmærɪd) –  

сімейний стан 
(одружений, не 
одружений) 

53.  sex (male / female)  sɛks (meɪl / ˈfiːmeɪl)  стать (жіноча, 
чоловіча) 

54.  at one’s mother’s 
knee = on one’s 
mother’s lap  

æt wʌnz ˈmʌðəz niː 
= ɒn wʌnz ˈmʌðəz 
læp   

на руках у мами 

 

Unit 2 

Handsome is as handsome does 

1.  physiognomy fɪzɪˈɒnəmi  фізіономія 

2.  tarot ˈtærəʊ  таро 

3.  palmistry ˈpɑːmɪstri  хіромантія 

4.  a shoulder ə ˈʃəʊldə  плече 

5.  a face ə feɪs  обличчя 

6.  a back ə bæk  спина 

7.  a hand ə hænd  рука 

8.  a fingernail ə ˈfɪŋgəneɪl  ніготь 

9.  a cheekbone ə ˈʧiːkbəʊn  вилочка 

10.  a neck ə nɛk  шия 

11.  a thumb ə θʌm  великий палець 

12.  a palm ə pɑːm  долоня 

13.  a ring finger ə rɪŋ ˈfɪŋgə  кільцевий палець 

14.  a waist ə weɪst  талія 

15.  a knee ə niː  коліно 

16.  buttocks ˈbʌtəks  сідниці 

17.  a forehead ə ˈfɒrɪd  лоб 

18.  an ankle ən ˈæŋkl  гомілковостопний 
суглоб 

19.  a toe ə təʊ  палець ніг 

20.  a navel=a belly button ə ˈneɪvəl=ə ˈbɛli 
ˈbʌtn  

пуп 

21.  a breast ə brɛst  груди 

22.  an arm ən ɑːm  рука 

23.  a jaw ə ʤɔː  щелепа 

24.  a chest ə ʧɛst  грудна клітка 



25.  a forefinger=index 
finger 

ə 
ˈfɔːˌfɪŋgə=ˈɪndɛk
s ˈfɪŋgə  

вказівний палець  

26.  an elbow ən ˈɛlbəʊ  лікоть 

27.  a mouth ə maʊθ  рот 

28.  a moustache ə məsˈtɑːʃ  вуса 

29.  a beard ə bɪəd  борода 

30.  whiskers ˈwɪskəz  бакенбарди 

31.  a scar ə skɑː  шрам 

32.  a mole ə məʊl  родимка 

33.  a birthmark ə ˈbɜːθmɑːk  родима пляма 

34.  a dimple ə ˈdɪmpl  ямочка 

35.  moustache  məsˈtɑːʃ   вуса 

36.  beard  bɪəd   борода 

37.  furrow ˈfʌrəʊ  глибока зморшка на 
лобі 

38.  a pimple/ acne ə ˈpɪmpl / ˈækni прищ 

39.  freckles ˈfrɛklz  веснянки 

40.  wrinkles ˈrɪŋklz  зморшки 

41.  wart  wɔːt бородавка 

42.  bags under the eyes bægz ˈʌndə ði 
aɪz  

мішки під очима 

43.  laugh wrinkles around 
the eyes and the 
mouth 

lɑːf ˈrɪŋklz 
əˈraʊnd ði aɪz 
ænd ðə maʊθ 

мімічні зморшки 
навколо очей та рота 

44.  stooped stuːpt  сутулий 

45.  shrewd ʃruːd  проникливий 

46.  snub snʌb  кирпатий 

47.  frail freɪl  слабкий 

48.  aquiline ˈækwɪlaɪn  орлиний 

49.  HAIR  heə   волосся 

50.  silky ˈsɪlki  шовковисте 

51.  thick θɪk  густе (товсте) 

52.  receding  ri(ː)ˈsiːdɪŋ   рідке 

53.  heavy / bushy  ˈhɛvi / ˈbʊʃi   густе (важке/пишне) 

54.  tangled ˈtæŋgld  сплутане 

55.  fluffy ˈflʌfi  пухнасте, м’яке  

56.  natural/ dyed  ˈnæʧrəl/ daɪd   природнє/фарбоване 

57.  curly/ wavy ˈkɜːli/ ˈweɪvi  кучеряве/завите 



58.  straight streɪt  пряме 

59.  long/ short  lɒŋ/ ʃɔːt   довге/коротке 

60.  waved/curled/ 
permed 

weɪvd/kɜːld/ 
pɜːmd  

завите/кучеряве/ 
хімія 

61.  smooth smuːð  гладеньке 

62.  loose  luːs   вільно падаюче 

63.  in plaits/braids ɪn plæts/breɪdz  в косичках 

64.  in pigtails ɪn ˈpɪgteɪlz  в тоненьких косичках 

65.  in a pony-tail  ɪn ə ˈpəʊnɪteɪl   в хвіст 

66.  in a bun at the nape of 
the head  

ɪn ə bʌn æt ðə 
neɪp ɒv ðə hɛd   

волосся зібране в 
пучок на потилиці 

67.  with a parting on one 
side 

wɪð ə ˈpɑːtɪŋ ɒn 
wʌn saɪd  

з проділом на один бік 

68.  with a centre parting wɪð ə ˈsɛntə 
ˈpɑːtɪŋ  

з проділом по середині 

69.  in a free-style fashion ɪn ə friː-staɪl 
ˈfæʃən  

розпущене 

70.  with a fringe wɪð ə frɪnʤ  з чубчиком 

71.  in a crew cut ɪn ə kruː kʌt  коротка стрижка їжак 

72.  spiky ˈspaɪki  підняте догори 
коротке волосся 

73.  cropped krɒpt  коротка стрижка 

74.  jet-black  ˈʤɛtˈblæk   чорний як вороняче 
крило 

75.  chestnut ˈʧɛsnʌt  каштанове 

76.  sandy  ˈsændi   рудувате 

77.  blonde / fair blɒnd / feə  світле 

78.  auburn  ˈɔːbən   золотаво-каштанове 

79.  white /grey / 
greyish/ grizzling 

waɪt /greɪ / 
ˈgreɪɪʃ/ ˈgrɪzlɪŋ  

сиве/ сивіюче 

80.  copper  ˈkɒpə   мідне 

81.  red rɛd  рудий 

82.  sun-blanched sʌn-blɑːnʧt випалені сонцем 

83.  honey-colored ˈhʌni-ˈkʌləd  кольору меду 

84.  cooper with highlights ˈkuːpə wɪð 
ˈhaɪˌlaɪts  

мідний з висвітленими 
пасмами 

85.  bleached bliːʧt  знебарвлені 

86.  platinum blonde   ˈplætɪnəm blɒnd   платиновий блондин 

87.  brown braʊn  темно-русий 



88.  shoulder-length  ˈʃəʊldə-lɛŋθ   до плечей 

89.  a brunette ə bruːˈnɛt  брюнетка 

90.  dry  draɪ   сухі 

91.  FACE  feɪs   обличчя 

92.  square  skweə   квадратне 

93.  round  raʊnd   кругле  

94.  oval ˈəʊvəl  овальне 

95.  heart-shaped hɑːt-ʃeɪpt  трикутне 

96.  EYES  aɪz   очі 

97.  big/large/small bɪg/lɑːʤ/smɔːl  великі/здорові/малі 

98.  almond ˈɑːmənd  мигдалевидніі 

99.  far-set  fɑː-sɛt   широко посаджені 

100.  close-set  kləʊs-sɛt   близько посаджені 

101.  deep-set  diːp-sɛt   глибоко посаджені 

102.  bulging ˈbʌlʤɪŋ  вирячкуватий 

103.  black   blæk   чорні 

104.  dark-blue  dɑːk-bluː   сині 

105.  dark- green dɑːk- griːn  зелені 

106.  brown /hazel  braʊn /heɪzl   карі 

107.  grey  greɪ   сірі 

108.  cross-eyed   ˈkrɒsaɪd   косі 

109.  slanting ˈslɑːntɪŋ  розкосі 

110.  look  lʊk   погляд 

111.  piercing /mischievous  ˈpɪəsɪŋ 
/ˈmɪsʧɪvəs   

насмішкуватий 

112.  shrewd  ʃruːd   проникливий 

113.  soft / warm sɒft / wɔːm  теплий 

114.  kind /friendly –  kaɪnd /ˈfrɛndli –  добрий / дружній 

115.  hard  hɑːd   важкий 

116.  quizzical ˈkwɪzɪkəl  допитливий 

117.  eyelashes ˈaɪlæʃɪz  вії 

118.  long/short lɒŋ/ʃɔːt  довгі/короткі 

119.  curling ˈkɜːlɪŋ  закручені 

120.  thick θɪk  густі 

121.  eyebrows ˈaɪbraʊz  брови 

122.  bushy ˈbʊʃi  густі 

123.  pencil-thin ˈpɛnsl-θɪn  намальовані 

124.  finely plucked ˈfaɪnli plʌkt  охайно вищипані 

125.  thick θɪk  густі 



126.  heavy ˈhɛvi  важкі 

127.  cheeks ʧiːks  щоки 

128.  pale/ivory peɪl/ˈaɪvəri  бліді 

129.  rosy/pink ˈrəʊzi/pɪŋk  рожеві 

130.  plump plʌmp  повні 

131.  hollow ˈhɒləʊ  запалі 

132.  with dimples wɪð ˈdɪmplz  з ямочками 

133.  chubby ˈʧʌbi  пухкі 

134.  lips lɪps  губи 

135.  thin/full/thick/puffy θɪn/fʊl/θɪk/ 
ˈpʌfi  

тонкі/повні/товсті/ 
пухкі 

136.  rosy/pink/cherry ˈrəʊzi/pɪŋk/ 
ˈʧɛri  

рожеві/ блідо-рожеві/ 
вишневі 

137.  well-cut wɛl-kʌt  чітко-окреслені 

138.  skin skɪn  шкіра 

139.  fair feə  світла 

140.  dark dɑːk  темна 

141.  pale peɪl  бліда 

142.  tanned tænd  засмагла 

143.  sensitive ˈsɛnsɪtɪv  чутлива 

144.  smooth smuːð  смаглява 

145.  teeth tiːθ  зуби 

146.  even/regular/straight ˈiːvən/ˈrɛgjʊlə/ 
streɪt  

рівні/правильної 
форми/прямі 

147.  a little crooked ə ˈlɪtl krʊkt  трохи нерівні 

148.  strong strɒŋ  міцні 

149.  big/small bɪg/smɔːl  великі/малі 

150.  healthy ˈhɛlθi  здорові 

151.  artificial ˌɑːtɪˈfɪʃ(ə)l  штучні 

152.  nose nəʊz  ніс 

153.  long/short lɒŋ/ʃɔːt  довгий/короткий 

154.  snub/turned-up snʌb/tɜːnd-ʌp  кирпатий 

155.  hooked hʊkt  гачкуватий 

156.  aquiline ˈækwɪlaɪn  орлиний 

157.  broad/flat brɔːd/flæt  широкий/плаский 

158.  straight streɪt  прямий 

159.  chin ʧɪn  підборіддя 

160.  pointed ˈpɔɪntɪd  окреслене 

161.  double ˈdʌbl  подвійне 



162.  with a cleft wɪð ə klɛft  з ямкою 

163.  protruding prəˈtruːdɪŋ  виступаючий 

164.  strong strɒŋ  вольове 

165.  weak wiːk  слабке 

166.  ears ɪəz  вуха 

167.  big/small  bɪg/smɔːl   великі/малі 

168.  protruding prəˈtruːdɪŋ  виступаючі 

169.  lopped/cauliflower lɒpt/ˈkɒlɪflaʊə  зламані/неправильної 
форми 

170.  pierced pɪəst  проколені 

171.  figure ˈfɪgə  фігура 

172.  slim/slender/lean slɪm/ˈslɛndə/ 
liːn  

струнка 

173.  skinny/bony ˈskɪni/ˈbəʊni  занадто худа 

174.  fat/overweight fæt/ˈəʊvəweɪt  товста/ з надмірною 
вагою 

175.  round/plump raʊnd/plʌmp  округла 

176.  well-built/muscular wɛl-bɪlt/ 
ˈmʌskjʊlə  

мязиста 

177.  stout staʊt  огрядна 

178.  thick-set/solid/stocky θɪk-sɛt/ˈsɒlɪd/ 
ˈstɒki  

широка кістка 

179.  frail freɪl  кволий 

180.  graceful ˈgreɪsfʊl  граційна 

181.  broad/narrow-
shouldered 

brɔːd/ˈnærəʊ-
ˈʃəʊldəd  

широкоплечий 

182.  narrow-hipped ˈnærəʊ-hɪpt  з вузькими стегнами 

183.  tall/short tɔːl/ʃɔːt  високий/низький 

184.  an hour-glass figure ən ˈaʊəglɑːs ˈfɪgə  фігура пісочний 
годинник 

185.  genuine ˈʤɛnjʊɪn  справжня 

186.  sparkling ˈspɑːklɪŋ  ігристий 

187.  grin grɪn  усмішка 

188.  to flash tuː flæʃ  спалахнути 

189.  MAKE-UP   ˈmeɪkʌp  макіяж 

190.  eyeliner  ˈaɪˌlaɪnə   олівець для очей 

191.  eyeshadow  ˈaɪˌʃædəʊ   тіні 

192.  foundation  faʊnˈdeɪʃən   основа, тональний 
крем 



193.  mascara  mæsˈkɑːrə   туш 

194.  gloss  glɒs   блиск 

195.  blusher  ˈblʌʃə   рум’яна 

196.  to put /remove  tuː pʊt /rɪˈmuːv   наносити / знімати 

197.  to put a nail varnish   tuː pʊt ə neɪl 
ˈvɑːnɪʃ  

покривати нігті лаком 

198.  to use a file / lotion / 
powder  

tuː juːz ə file / 
ˈləʊʃən / ˈpaʊdə 

користуватись 
пилочкою / 
лосьйоном / пудрою 

199.  PERSONAL 
CHARACTERISTICS  

ˈpɜːsnl 
ˌkærɪktəˈrɪstɪks   

особисті якості 

200.  airy-fairy  ˈeəri-ˈfeəri   мрійливий 

201.  analytically-minded  ˌænəˈlɪtɪkəli-
ˈmaɪndɪd   

з аналітичним типом 
розуму 

202.  adventurous  ədˈvɛnʧərəs   активний, ризиковий 

203.  demanding dɪˈmɑːndɪŋ  вимогливий 

204.  wishy-washy wishy-ˈwɒʃi  невпевнений 

205.  self-confident sɛlf-ˈkɒnfɪdənt  самовпевненій 

206.  loyal ˈlɔɪəl  вірний 

207.  naіve  naіve   наївний 

208.  organized ˈɔːgənaɪzd  організований 

209.  energetic ˌɛnəˈʤɛtɪk  енергійний 

210.  reserved rɪˈzɜːvd  замкнутий 

211.  persistent pəˈsɪstənt  наполегливий 

212.  ambitious  æmˈbɪʃəs   амбіційний 

213.  practical ˈpræktɪkəl  практичний 

214.  self-centred sɛlf-ˈsɛntəd  егоцентричний 

215.  sentimental  ˌsɛntɪˈmɛntl   сентиментальный 

216.  outgoing aʊtˈgəʊɪŋ  дружній 

217.  easy-going ˈiːzɪˌgəʊɪŋ  з легким характером 

218.  trustworthy ˈtrʌstˌwɜːði  надійний 

219.  purposeful ˈpɜːpəsfʊl  вимогливий 

220.  imaginative ɪˈmæʤɪnətɪv  наділений багатою 
уявою 

221.  creative  kri(ː)ˈeɪtɪv   творчий 

222.  delicate ˈdɛlɪkɪt  ніжний 

223.  romantic rɛʊˈmæntɪk  романтичний 

224.  impulsive ɪmˈpʌlsɪv  імпульсивний 

225.  assertive əˈsɜːtɪv  ствердний 



226.  flirtatious flɜːˈteɪʃəs  кокетливий 

227.  insecure ˌɪnsɪˈkjʊə  небезпечний 

228.  flexible ˈflɛksəbl  гнучкий 

 

Unit 3 

Learn while you are young 

1.  an applicant ən ˈæplɪkənt претендент/абітурієнт 

2.  a first-year 
student(BE) 
/ a freshman (AE) 

ə fɜːst-jɪə 
ˈstjuːdənt/    
 ə ˈfrɛʃmən 

першокурсник 

3.  a graduate student ə ˈgrædjʊət 
ˈstjuːdənt  

студент випускного 
курсу 

4.  a group monitor ə gruːp ˈmɒnɪtə  староста групи 

5.  a junior (AE) ə ˈʤuːnjə (eɪ-iː)  студент третього курсу 

6.  a post graduate 
(student) 

ə pəʊst ˈgrædjʊət 
(ˈstjuːdənt)  

аспірант 

7.  a second year student 
(BE) / a sophomore 
(AE) 

ə ˈsɛkənd jɪə 
ˈstjuːdənt / ə 
ˈsɒfəmɔː   

студент другого курсу 

8.  a senior (AE) ə ˈsiːnjə (eɪ-iː)  студент четвертого 
курсу 

9.  an undergraduate 
(student) 

ən ˌʌndəˈgrædjʊɪt 
(ˈstjuːdənt)  

студент аспірантури 

10.  a dean ə diːn  декан 

11.  a deputy dean ə ˈdɛpjʊti diːn  заступник декана 

12.  head of the 
department 

hɛd ɒv ðə 
dɪˈpɑːtmənt  

очільник відділення/ 
факультету 

13.  a university teacher ə ˌjuːnɪˈvɜːsɪti 
ˈtiːʧə  

викладач 

14.  a lecturer ə ˈlɛkʧərə  лектор, доцент 

15.  a professor ə prəˈfɛsə  професор 

16.  a rector ə ˈrɛktə  ректор 

17.  teaching staff/faculty 
(AE) 

ˈtiːʧɪŋ 
stɑːf/ˈfækəlti  

склад викладачів 

18.  a tutor ə ˈtjuːtə  керівник групи, 
репетитор 

19.  a vice-rector ə vaɪs-ˈrɛktə  проректор 



20.  Studying  ˈstʌdiɪŋ   навчання 

21.  to have a flare for 
languages 

tuː hæv ə fleə fɔː 
ˈlæŋgwɪʤɪz  

мати здібності до мов 

22.  to have a good ear for 
languages  

tuː hæv ə gʊd ɪə 
fɔː ˈlæŋgwɪʤɪz   

мати здібності до мов 

23.  to have a 
disappointing/ good/ 
poor academic 
performance  

tuː hæv ə 
ˌdɪsəˈpɔɪntɪŋ/ 
gʊd/ pʊər 
ˌækəˈdɛmɪk 
pəˈfɔːməns   

мати незадовільну/ 
хорошу/ погану 
успішність 

24.  to have good / poor 
attendance  

tuː hæv gʊd / 
pʊər əˈtɛndəns   

мати хороше/ погане 
відвідування 

25.  to miss / skip classes / 
to play truant  

tuː mɪs / skɪp 
ˈklɑːsɪz / tuː pleɪ 
ˈtru(ː)ənt   

пропускати заняття/ 
прогулювати 

26.  to make progress  in 
smth  

tuː meɪk ˈprəʊgrəs 
ɪn smth   

робити успіхи в 
чомусь… 

27.  to do well in tuː duː wɛl ɪn  гарно розумітися на… 

28.  to master skills / a 
subject   

tuː ˈmɑːstə skɪlz / 
ə ˈsʌbʤɪkt   

засвоювати 

29.  to neglect one’s studies  tuː nɪˈglɛkt wʌnz 
ˈstʌdiz   

нехтувати навчанням 

30.  to put things off (until 
later / next week) / to 
procrastinate 

tuː pʊt θɪŋz ɒf 
(ənˈtɪl ˈleɪtə / 
nɛkst wiːk) / tuː 
prəʊˈkræstɪneɪt  

відкладати щось на 
пізніше (до наступного 
тижня) 

31.  to have good 
command of a subject 

tuː hæv gʊd 
kəˈmɑːnd ɒv ə 
ˈsʌbʤɪkt  

мати хороші знання з 
предмету 

32.  to fall behind (in) a 
group  

tuː fɔːl bɪˈhaɪnd 
(ɪn) ə gruːp   

відстати від групи 

33.  to catch up with the 
group/ material  

tuː kæʧ ʌp wɪð ðə 
gruːp/ məˈtɪərɪəl   

наздогнати групу/ 
матеріал 

34.  to be absorbed by / 
with / in  

tuː biː əbˈsɔːbd baɪ 
/ wɪð / ɪn   

бути захопленим 
чимось 

35.  to meet the deadline  tuː miːt ðə 
ˈdɛdlaɪn   

встигнути до кінця 
терміну 

36.  to devote much / little 
time to studies  

tuː dɪˈvəʊt mʌʧ / 
ˈlɪtl taɪm tuː 
ˈstʌdiz   

присвячувати багато/ 
мало часу навчанню 



37.  to be (on) top of the 
class  

tuː biː (ɒn) tɒp ɒv 
ðə klɑːs   

бути кращим у класі 

38.  to cram before exams  tuː kræm bɪˈfɔːr 
ɪgˈzæmz   

зубрити перед 
екзаменом 

39.  to work by fits and 
starts 

tuː wɜːk baɪ fɪts 
ænd stɑːts  

працювати уривками, 
нерегулярно 

40.  in depth ɪn dɛpθ  поглиблено 

41.  prerequisites ˌpriːˈrɛkwɪzɪts  передумови 

42.  retreat rɪˈtriːt  поступитися 

43.  boldly ˈbəʊldli  сміливо, нахабно 

44.  stifle ˈstaɪfl  зам’яти  

45.  knob nɒb  ручка дверей 

46.  clutter ˈklʌtə  безлад 

47.  thrift shop θrɪft ʃɒp  комісійний магазин 

48.  scribbling briefly ˈskrɪblɪŋ ˈbriːfli  швидко нашкрябавши 

49.  ominously ˈɒmɪnəsli  загрозливо 

50.  rehearse rɪˈhɜːs  репетирувати 

51.  outcome ˈaʊtkʌm  результат 

52.  briskly ˈbrɪskli  жваво 

53.  flick flɪk  клацнути 

54.  in dismay ɪn dɪsˈmeɪ  з тривогою 

55.  cluster ˈklʌstə  скупчення 

56.  small-scale smɔːl-skeɪl  невеликий у масштабі 

57.  fil out fil aʊt  вийти шеренгою 

58.  farewell ˈfeəˈwɛl  прощальний 

59.  earthenware ˈɜːθənweə  глиняний 

60.  stutter ˈstʌtə  розколотися 

61.  claim kleɪm  заявляти 

62.  reluctant rɪˈlʌktənt  вимушений 

63.  dreading ˈdrɛdɪŋ  перебільшувати 

64.  humiliation hju(ː)ˌmɪlɪˈeɪʃən  приниження 

65.  world’s leading 
authority 

wɜːldz ˈliːdɪŋ 
ɔːˈθɒrɪti  

світовий ведучий 
спеціаліст 

66.  overall ˈəʊvərɔːl  всеохоплюючий 

67.  learned journals lɜːnt ˈʤɜːnlz  наукові журнали 

68.  annoy əˈnɔɪ  надокучати 

69.  disciple dɪˈsaɪpl  послідовник 

70.  a major  ə ˈmeɪʤə   основний предмет 

71.  a student’s card  ə ˈstjuːdənts kɑːd   студентський квиток 



72.  to conduct a seminar  tuː ˈkɒndʌkt ə 
ˈsɛmɪnɑː   

проводити семінар 

73.  the title of the lecture  ðə ˈtaɪtl ɒv ðə 
ˈlɛkʧə   

назва лекції 

74.  a survey course  ə ˈsɜːveɪ kɔːs   оглядовий курс 

75.  to enrol in a course / 
to sing up for a course  

tuː ɪnˈrəʊl ɪn ə kɔːs 
/ tuː sɪŋ ʌp fɔːr ə 
kɔːs   

записатися на курс 

76.  grades  greɪdz   оцінки 

77.  to deliver a paper  tuː dɪˈlɪvər ə 
ˈpeɪpə   

прочитати реферат / 
лекцію 

78.  to prepare a paper on  tuː prɪˈpeər ə 
ˈpeɪpər ɒn   

підготовити доповідь/ 
реферат з теми 

79.  to hang on every word  tuː hæŋ ɒn ˈɛvri 
wɜːd   

прислухатися до 
кожного слова 

80.  a pile of books  ə paɪl ɒv bʊks   купа книг 

81.  a campus  ə ˈkæmpəs   територія 
університету  

82.  a dean’s office   ə diːnz ˈɒfɪs   кабінету декана 

83.  a day-time (full-time) 
department   

ə ˈdeɪtaɪm (fʊl-
taɪm) dɪˈpɑːtmənt   

денний факультет 

84.  a part-time / evening  
/ a correspondence 
department  

ə pɑːt-taɪm / 
ˈiːvnɪŋ  / ə 
ˌkɒrɪsˈpɒndəns 
dɪˈpɑːtmənt   

заочний факультет 

85.  a dormitory / hall of 
residence / hostel  

ə ˈdɔːmɪtri / hɔːl 
ɒv ˈrɛzɪdəns / 
ˈhɒstəl   

гуртожиток 

86.  a canteen  ə kænˈtiːn   їдальня 

87.  a gym  ə ʤɪm   спортзал 

88.  a language laboratory  ə ˈlæŋgwɪʤ 
ləˈbɒrətəri   

лінгафонний кабінет 

89.  a lecture theater  ə ˈlɛkʧə ˈθɪətə   лекційна зала 

90.  a classroom  ə ˈklɑːsrʊm   аудиторія 

91.  a cloakroom  ə ˈkləʊkrʊm   роздягальня 

92.  a library  ə ˈlaɪbrəri   бібліотека 

93.  multi-media classroom  ˈmʌltɪ-ˈmiːdiə 
ˈklɑːsrʊm   

комп’ютерний клас 

94.  on-line education  ɒn-laɪn 
ˌɛdju(ː)ˈkeɪʃən   

освіта в режимі он-
лайн 



95.  number of shifts ˈnʌmbər ɒv ʃɪfts  кількість змін 

96.  a number of classes a 
day / a week 

ə ˈnʌmbər ɒv 
ˈklɑːsɪz ə deɪ / ə 
wiːk  

кількість занять на 
день/ на тиждень 

97.  syllabus/ curriculum ˈsɪləbəs/ 
kəˈrɪkjʊləm  

навчальний план 

98.  compulsory subjects kəmˈpʌlsəri 
ˈsʌbʤɪkts  

обов’язкові предмети 

99.  electives  / optional 
subjects 

ɪˈlɛktɪvz  / ˈɒpʃənl 
ˈsʌbʤɪkts  

предмет на вибір 

100.  seminars  ˈsɛmɪnɑːz   семінари 

101.  lectures ˈlɛkʧəz  лекції 

102.  length of courses  lɛŋθ ɒv ˈkɔːsɪz   тривалість курсу 

103.  exams and tests  ɪgˈzæmz ænd 
tɛsts   

екзамени і контрольні 
роботи 

104.  extra-curricular 
activities 

ˈɛkstrə-kəˈrɪkjʊlər 
ækˈtɪvɪtiz  

позакласна діяльність 

105.  a choir  ə ˈkwaɪə   хор 

106.  a speaking / dispute 
club   

ə ˈspiːkɪŋ / 
dɪsˈpjuːt klʌb   

дискусійний клуб 

107.  a student’s newspaper   ə ˈstjuːdənts 
ˈnjuːzˌpeɪpə   

студентська газета 

108.  a sports club   ə spɔːts klʌb   спортклуб 

109.  a drama club  ə ˈdrɑːmə klʌb   драматичний клуб 

110.  free of charge  friː ɒv ʧɑːʤ   безкоштовний 

111.  tuition fees tju(ː)ˈɪʃən fiːz  плата за навчання 

112.  hall of residence/ 
hostel/ dormitory 

hɔːl ɒv ˈrɛzɪdəns/ 
ˈhɒstəl/ ˈdɔːmɪtri  

вестибюль гуртожитку 

113.  renting rooms and 
flats 

ˈrɛntɪŋ ruːmz ænd 
flæts  

винайняте житло 

114.  group register gruːp ˈrɛʤɪstə  журнал групи 

115.  continuous assessment kənˈtɪnjʊəs 
əˈsɛsmənt  

тривале оцінювання 

116.  expulsion  ɪksˈpʌlʃən   виключення 

117.  to revise for an exam 
in… 

tuː rɪˈvaɪz fɔːr ən 
ɪgˈzæm ɪn…  

повторювати матеріал 
перед екзаменом 

118.  to take an exam/ to sit 
an exam/ to do an 
exam 

tuː teɪk ən 
ɪgˈzæm/ tuː sɪt ən 
ɪgˈzæm/ tuː duː 
ən ɪgˈzæm  

здавати екзамен 



119.  to pass an exam/ to do 
well in an exam 

tuː pɑːs ən 
ɪgˈzæm/ tuː duː 
wɛl ɪn ən ɪgˈzæm  

здати екзамен 

120.  to fail an exam in a 
subject/ to do badly in 
an exam/ to flunk an 
exam (in a subject)  

tuː feɪl ən ɪgˈzæm 
ɪn ə ˈsʌbʤɪkt/ tuː 
duː ˈbædli ɪn ən 
ɪgˈzæm/ tuː flʌŋk 
ən ɪgˈzæm (ɪn ə 
ˈsʌbʤɪkt)  

провалитись на іспиті 

121.  to re-sit/ to retake an 
exam 

tuː riː-sɪt/ tuː 
riːˈteɪk ən ɪgˈzæm  

перескладати екзамен 

122.  to cheat in an exam tuː ʧiːt ɪn ən 
ɪgˈzæm  

списувати екзамен 

123.  to examine students tuː ɪgˈzæmɪn 
ˈstjuːdənts  

екзаменувати 
студентів 

124.  the Examination Board ði ɪgˌzæmɪˈneɪʃən 
bɔːd  

екзаменаційна комісія 

125.  to pick/ to choose an 
examination card 

tuː pɪk/ tuː ʧuːz 
ən ɪgˌzæmɪˈneɪʃən 
kɑːd  

тягнути білет 

126.  a school-leaving exam ə skuːl-ˈliːvɪŋ 
ɪgˈzæm  

випускний екзамен 

127.  a term (BE)/ a 
semester (AE) paper 

ə tɜːm (biː)/ ə 
sɪˈmɛstə (eɪ-iː) 
ˈpeɪpə  

курсова (підсумкова) 
робота 

128.  a final exam ə ˈfaɪnl ɪgˈzæm  останній екзамен 

129.  to grind away for/ to 
cram/ to swot (BE) for 
a test/ an exam 

tuː graɪnd əˈweɪ 
fɔː/ tuː kræm/ tuː 
swɒt (biː) fɔːr ə 
tɛst/ ən ɪgˈzæm  

зубрити перед 
екзаменом 

130.  to make/ to use a crib 
note/ a cheat sheet 
(AE) 

tuː meɪk/ tuː juːz 
ə krɪb nəʊt/ ə ʧiːt 
ʃiːt  

використовувати 
шпаргалку 

131.  kinesthetic kinesthetic  тактильний 

132.  auditory ˈɔːdɪtəri  слуховий 

133.  visualize ˈvɪzjʊəlaɪz  візуалізувати 

134.  tackling ˈtæklɪŋ  інструменти 

135.  expulsion ɪksˈpʌlʃən  виключення 

136.  figure out ˈfɪgər aʊt  вирахувати 

137.  mode məʊd  режим 



138.  to glance tuː glɑːns  кинути погляд 

139.  to cite tuː saɪt  цитувати 

140.  catchphrases catchphrases  цитати 

141.  proofread ˈpruːfriːd  вичитати (перевірити) 

142.  crucial ˈkruːʃəl  вирішальний 

143.  self-policing sɛlf-pəˈliːsɪŋ  само порядок 

144.  rigid ˈrɪʤɪd  жорсткий 

145.  to take / make notes  tuː teɪk / meɪk 
nəʊts   

конспектувати 

146.  to get a Bachelor’s / 
Master’s degree   

tuː gɛt ə ˈbæʧələz 
/ ˈmɑːstəz dɪˈgriː   

отримати ступінь 
бакалавра/ магістра 

147.  to hand in a course 
(term) paper (project) 
in time  

tuː hænd ɪn ə kɔːs 
(tɜːm) ˈpeɪpə 
(ˈprɒʤɛkt) ɪn taɪm   

здати курсову роботу 
вчасно 

148.  a full-time / part-time 
student  

ə fʊl-taɪm / pɑːt-
taɪm ˈstjuːdənt   

студент стаціонару/ 
студент-заочник  

149.  to submit an 
application for 
submission  

tuː səbˈmɪt ən 
ˌæplɪˈkeɪʃ(ə)n fɔː 
səbˈmɪʃən   

подавати заяву про 
прийом до 
університету 

150.  chorus ˈkɔːrəs  приспів 

151.  to grab a snack tuː græb ə snæk  перекусити 

152.  nook nʊk  закуток 

153.  bounce baʊns  метатись з ідеями від 
одного до іншого 

154.  pay off peɪ ɒf  виплата, винагорода 

155.  to resist tuː rɪˈzɪst  чинити опір 

156.  to yield to a 
temptation 

tuː jiːld tuː ə 
tɛmpˈteɪʃən  

піддатися спокусі 

157.  extramural ˈɛkstrəˈmjʊərəl заочний 

 

Unit 4 

Work done, have your fun 

1.  a hobbyist ə ˈhɒbɪɪst  любитель 

2.  to do puzzles tuː duː ˈpʌzlz  вирішувати 
головоломки 

3.  to do crosswords tuː duː 

ˈkrɒswɜːdz  
вирішувати 

кросворди 



4.  to hang out with 

friends 

tuː hæŋ aʊt wɪð  

frɛndz 
зависати з друзями 

5.  to detest tuː dɪˈtɛst  ненавидіти 

6.  exhilarating ɪgˈzɪləreɪtɪŋ  хвилюючий, 
звеселяючий 

7.  time consuming taɪm 

kənˈsjuːmɪŋ  
затратний у часі 

8.  monotonous məˈnɒtnəs  монотонний 

9.  beneficial ˌbɛnɪˈfɪʃəl  вигідний 

10.  pursue pəˈsjuː  займатися 

11.  scuba diving ˈskuːbə ˈdaɪvɪŋ  підводне плавання 

12.  mountaineering ˌmaʊntɪˈnɪərɪŋ  альпінізм 

13.  paragliding ˈpærəˌglaɪdɪŋ  парапланеризм 

14.  hang gliding hæŋ ˈglaɪdɪŋ  дельтапланеризм 

15.  hair-raising ˈheəˌreɪzɪŋ  піднімаючий волосся 

дибки 

16.  heart-pounding hɑːt-ˈpaʊndɪŋ  перехоплюючи серце 

17.  swelling ˈswɛlɪŋ  збільшуючись 

18.  ardent ˈɑːdənt  відданий 

19.  swoop swuːp  летіти вниз 

20.  hover ˈhɒvə  линути 

21.  myriad ˈmɪrɪəd  величезна кількість 

22.  catch on kæʧ ɒn  передчувати, 

очікувати 

23.  to anticipate tuː ænˈtɪsɪpeɪt  відкривати 

24.  deteсt dɪˈtɛсt  відкривати 

25.  budgerigar ˈbʌʤərɪˌgɑː  хвилястий папуга 

26.  stroke strəʊk  погладжувати 

27.  weeding hoe ˈwiːdɪŋ həʊ  сапа 

28.  rake reɪk  граблі 

29.  hose həʊz  шланг 

30.  reel riːl  котушка 

31.  pincushion ˈpɪnˌkʊʃən  гольничок 

32.  thimble ˈθɪmbl  наперсток 

33.  rewind handle riːˈwaɪnd ˈhændl  ручка зворотнього 

напрямку 

34.  tripod ˈtraɪpɒd  штатив 

35.  film stool fɪlm stuːl  бабіна з плівкою 

36.  cranky ˈkræŋki  примхливий  

37.  to be quite content tuː biː kwaɪt 

ˈkɒntɛnt  
бути цілком 

задоволеним 



38.  to be longing tuː biː ˈlɒŋɪŋ  палко бажати 

39.  ancestry ˈænsɪstri  родовід 

40.  left wing lɛft wɪŋ  політична меншість 

41.  unconventional ˌʌnkənˈvɛnʃənl  нетрадиційний 

42.  pen pals pɛn pælz  по листуванню 

43.  teetotaler tiːˈtəʊtlə  непитущий 

44.  genealogy ˌʤiːnɪˈæləʤi  генеалогія 

45.  avid ˈævɪd  жадаючий 

46.  recitals rɪˈsaɪtlz  сольні 

47.  elk ɛlk  лось 

48.  sub camp sʌb kæmp  під табір 

49.  logs lɒgz  колоди 

50.  to fasten tuː ˈfɑːsn  зв’язувати 

51.  hoisting ˈhɔɪstɪŋ  піднімання 

52.  rafts rɑːfts  плоти  

53.  trinkets ˈtrɪŋkɪts  прикраси, 
брязкальця 

54.  muddy-skis ˈmʌdi-skiːz  лижі на болоті 

55.  jamboree ˌʤæmbəˈriː  святкування 

 

Unit 5 

Youth is full of pleasure?! 

1.  recurring rɪˈkɜːrɪŋ  повторюваний 

2.  learning problems ˈlɜːnɪŋ ˈprɒbləmz  проблеми з 

навчанням 

3.  time management taɪm ˈmænɪʤmənt  розподіл часу 

4.  unemployment ˌʌnɪmˈplɔɪmənt  безробіття 

5.  to tackle a problem tuː ˈtækl ə 
ˈprɒbləm  

вирішувати 

6.  to solve a problem tuː sɒlv ə ˈprɒbləm  вирішувати 

7.  to fix a problem tuː fɪks ə ˈprɒbləm  ладнати з 

8.  to cause a problem tuː kɔːz ə ˈprɒbləm  викликати 

9.  to face a problem  tuː feɪs ə ˈprɒbləm   зіштовхнутися 

10.  to iron out a 

problem 

tuː ˈaɪən aʊt ə 

ˈprɒbləm  
згладжувати 

11.  to sort out a 

sroblem 

tuː sɔːt aʊt ə 

sroblem  

розсортувати 

12.  to exaggerate tuː ɪgˈzæʤəreɪt  перебільшувати 



13.  to worsen tuː ˈwɜːsn  поглиблювати 

14.  to control a 

problem 

tuː kənˈtrəʊl ə 

ˈprɒbləm  
контролювати 

15.  to experience  tuː ɪksˈpɪərɪəns   вирішувати 

16.  to run away from   tuː rʌn əˈweɪ frɒm   тікати від 

17.  to come up against 
a brick wall 

tuː kʌm ʌp əˈgɛnst 
ə brɪk wɔːl  

зіштовхнутися з 
стіною 

18.  to find smth as a 

stumbling block to 

smth/doing smth 

tuː faɪnd smth æz 

ə ˈstʌmblɪŋ blɒk 

tuː smθ/ˈdu(ː)ɪŋ 

smθ  

наштовхнутися на 

кам’яну стіну 

19.  to find an easy way 

out 

tuː faɪnd ən ˈiːzi 

weɪ aʊt  
знайти легкий спосіб 

вирішення 

20.  custody ˈkʌstədi  утримання, арешт 

21.  vagrancy ˈveɪgrənsi  бродяжництво 

22.  bully ˈbʊli  задирака 

23.  chase ʧeɪs  ганятися 

24.  pull pʊl  тягнути 

25.  unfavourable daily 

environment 

ʌnˈfeɪvərəbl ˈdeɪli 

ɪnˈvaɪərənmənt  
несприятливе 

щоденне оточення 

26.  a transitional 

period 

ə trænˈsɪʒənl 

ˈpɪərɪəd  
перехідний період 

27.  a growning need ə ˈgrəʊnɪŋ niːd  зростаючі проблеми 

28.  a bad crowd ə bæd kraʊd  погана компанія 

29.  custody to 

vagrancy and 

begging 

ˈkʌstədi tuː 

ˈveɪgrənsi ænd 

ˈbɛgɪŋ  

попереднє 

утримання за 

бродяжництво і 

жебракування 

30.  settlement of 
conflicts 

ˈsɛtlmənt ɒv 
ˈkɒnflɪkts  

вирішення 
конфліктів 

31.  lack of recognition læk ɒv 

ˌrɛkəgˈnɪʃən  
брак визнання 

32.  to commit a crime tuː kəˈmɪt ə kraɪm  скоїти злочин 

33.  legal immaturity ˈliːgəl ˌɪməˈtjʊərɪti  юридична незрілість 

34.  drug and tobacco 

addiction 

drʌg ænd 

təˈbækəʊ 

əˈdɪkʃ(ə)n  

наркотична та 

тютюнова залежність 

35.  state support steɪt səˈpɔːt  державна допомога 

36.  to challenge 

conventions 

tuː ˈʧælɪnʤ 

kənˈvɛnʃənz  
кидати виклик 

умовностям 

37.  to become 
dropouts 

tuː bɪˈkʌm 
ˈdrɒpaʊts  

ставати вигнанцями 



38.  to be deeply 

concerned 

tuː biː ˈdiːpli 

kənˈsɜːnd  
бути глибоко 

занепокоєними 

39.  to feel fear of 
poverty 

tuː fiːl fɪər ɒv 
ˈpɒvəti  

бути охопленим 
страхом злиденності 

40.  to lose hope for 

education 

tuː luːz həʊp fɔːr 

ˌɛdju(ː)ˈkeɪʃən  
втратити надію 

отримати освіту 

41.  to fund oneself tuː fʌnd wʌnˈsɛlf  забезпечувати себе 

матеріально 

42.  to establish 

contacts 

tuː ɪsˈtæblɪʃ 

ˈkɒntækts  
встановлювати 

контакти 

43.  to sacrifice 

anything for smb 

tuː ˈsækrɪfaɪs 

ˈɛnɪθɪŋ fɔː smb  
жертвувати 

44.  to easily break off 
with smb 

tuː ˈiːzɪli breɪk ɒf 
wɪð smb  

легко припинити 
стосунки 

45.  to prevent juvenile 

criminality 

tuː prɪˈvɛnt 

ˈʤuːvɪnaɪl 

ˌkrɪmɪˈnælɪti  

запобігати дитячій 

здочинності 

46.  to set goals tuː sɛt gəʊlz  накреслювати цілі 

 

Unit 6 

Your nearest and dearest 

1.  large  lɑːʤ   велика 

2.  huge hjuːʤ  величезна 

3.  immediate, nuclear 

family  

ɪˈmiːdiət, ˈnjuːklɪə 

ˈfæmɪli   
найближчі родичі 

4.  extended family  ɪksˈtɛndɪd ˈfæmɪli   далекі родичі 

5.  one-parent, single-

parent  

wʌn-ˈpeərənt, 

ˈsɪŋgl-ˈpeərənt   
неповна сім’я  

6.  two-parent  tuː-ˈpeərənt   повна сім’я  

7.  childless  ˈʧaɪldlɪs   бездітний 

8.  adoptive, foster  əˈdɒptɪv, ˈfɒstə   прийомний 

9.  well-off, wealthy  wɛl-ɒf, ˈwɛlθi   забезпечена сім’я  

10.  poor  pʊə   бідна 

11.  low-income, hard-up  ləʊ-ˈɪnkʌm, hɑːd-

ʌp   
з низьким достатком 

12.  tight-knit, close-knit  taɪt-nɪt, kləʊs-nɪt   зв’язаний 

сімейними, тісними 
зв’язками 

13.  mother-in-law  ˈmʌðərɪnlɔː   свекруха, теща 



14.  father-in-law  ˈfɑːðərɪnlɔː   свекор, тесть 

15.  sister-in-law 

свояченица (сестра 
жены)  

ˈsɪstərɪnlɔː 

свояченица 
(сестра жены)  

– невістка (дружина 

брата); зовиця 
(сестра чоловіка) 

16.  brother-in-law  ˈbrʌðərɪnlɔː   зять (чоловік сестри); 

шурин (брат 

дружини); свояк 

(чоловік своячки); 

дівер (брат чоловіка) 

17.  son-in-law  ˈsʌnɪnlɔː   зять 

18.  parent-in-law  ˈpeərənt-ɪn-lɔː   хтось з батьків 
чоловіка або 

дружини 

19.  step-mother  stɛp-ˈmʌðə   мачуха 

20.  step-father  stɛp-ˈfɑːðə   вітчим 

21.  step-sister  stɛp-ˈsɪstə   зведена сестра 

22.  step-brother  stɛp-ˈbrʌðə   зведений брат 

23.  step-child  stɛp-ʧaɪld   пасинок, падчерка 

24.  step-parent  stɛp-ˈpeərənt   нерідний з батьків 

25.  grandmother / 

father / son / 

daughter  

ˈgrænˌmʌðə / 

ˈfɑːðə / sʌn / 

ˈdɔːtə   

бабуся, дідусь, внук, 

внучка 

26.  half-sister / half-

brother  

ˈhɑːfˈsɪstə / 

ˈhɑːfˌbrʌðə   
сестра / брат по 

одному з батьків 

27.  great-grandfather / 
great-grandmother  

ˈgreɪtˈgrændˌfɑːðə 
/ greɪt-

ˈgrænˌmʌðə   

прадід, прабабуся 

28.  ex-husband / ex-

wife  

ɛks-ˈhʌzbənd / 

ɛks-waɪf   
бувший чоловік, 

дружина 

29.  godmother / 

godfather / godchild  

ˈgɒdˌmʌðə / 

ˈgɒdˌfɑːðə / 

ˈgɒdʧaɪld   

крещена / хрещений 

/ похресник 

30.  secondnephew / 
cousin  

secondnephew / 
ˈkʌzn   

троюрідний 
племінник / сестра, 

брат 

31.  blood brother  blʌd ˈbrʌðə рідний брат 

32.  sibling  ˈsɪblɪŋ   брат чи сестра 

33.  twins  twɪnz   близнюки 

34.  triplets  ˈtrɪplɪts   трійня 

35.  quads (quadruplets)  kwɒdz 

(ˈkwɒdrʊplɪts)  
четверо близнюків 

36.  identical / fraternal aɪˈdɛntɪkəl / одно яйцеві / 



twins  frəˈtɜːnl twɪnz   двояйцеві близнюки 

37.  paternal / maternal 

grandfather  

pəˈtɜːnl / məˈtɜːnl 

ˈgrændˌfɑːðə   
дідусь з боку батька 

/ матері 

38.  uncle  ˈʌŋkl   дядя 

39.  great aunt  greɪt ɑːnt   двоюрідна бабуся 

40.  on my father’s side  ɒn maɪ ˈfɑːðəz 
saɪd   

з боку батька 

41.  to establish a very 

close relationship 

with  

tuː ɪsˈtæblɪʃ ə ˈvɛri 

kləʊs rɪˈleɪʃənʃɪp 

wɪð   

встановити дуже 

близькі відношення 

42.  to keep in touch 

with  

tuː kiːp ɪn tʌʧ wɪð   підтримувати 

відношення з 

43.  to split up  tuː splɪt ʌp   розірвати стосунки 

 

44.  a spinster  ə ˈspɪnstə   стара діва 
 

45.  bachelor  ˈbæʧələ   холостяк 

 

46.  relatives  ˈrɛlətɪvz   родичі 

47.  fatherhood  ˈfɑːðəhʊd   батьківство 

 

48.  fatherless  ˈfɑːðəlɪs   той хто залишився 

без батька 

49.  fatherly  ˈfɑːðəli   батьківський 

50.  to father  tuː ˈfɑːðə   всиновлювати 

51.  a devoted wife and 

mother  

ə dɪˈvəʊtɪd waɪf 

ænd ˈmʌðə   
ніжна дружина і 

мама 

52.  family-oriented  ˈfæmɪli-ˈɔːriəntɪd   той хто цінує сім’ю 

53.  an infant  ən ˈɪnfənt   немовля 

54.  to be overwhelmed 
by the love  

tuː biː 
ˌəʊvəˈwɛlmd baɪ ðə 

lʌv   

переповнюватися 
любов’ю 

55.  a primary mover in 

uniting the family  

ə ˈpraɪməri 

ˈmuːvər ɪn 

juːˈnaɪtɪŋ ðə 

ˈfæmɪli   

головна рухома сила, 

яка об’єднує сім’ю 

56.  lasting marriage  ˈlɑːstɪŋ ˈmærɪʤ   міцний шлюб 

57.  to take commitment  tuː teɪk 
kəˈmɪtmənt   

вимагати віддачу 

58.  to accommodate the 

needs of an entire 

family  

tuː əˈkɒmədeɪt ðə 

niːdz ɒv ən ɪnˈtaɪə 

ˈfæmɪli   

вирішувати побутові 

проблеми усієї 

родини 



59.  to be apart from  tuː biː əˈpɑːt frɒm   бути далеко від 

60.  a thoroughly 

domestic scene  

ə ˈθʌrəli 

dəʊˈmɛstɪk siːn   
цілком домашня 

обстановка 

61.  ups and downs  ʌps ænd daʊnz   взлети і падіння 

62.  separation  ˌsɛpəˈreɪʃən   розлука 

63.  a divorcee  ə dɪˌvɔːˈsiː   розведений 

64.  family ties  ˈfæmɪli taɪz   сімейні зв’язки  

65.  family crisis  ˈfæmɪli ˈkraɪsɪs   сімейна криза 

66.  my parents have 

been married for…  

maɪ ˈpeərənts hæv 

biːn ˈmærɪd fɔː…  
мої батьки одружені 

впродовж… 

 

Unit 7 

Wedding bells here and there 

1.  to have a steady 

boyfriend 
/girlfriend  

tuː hæv ə ˈstɛdi 

ˈbɔɪˌfrɛnd 
/ˈgɜːlˌfrɛnd   

мати постійного 

хлопця / дівчину 

2.  to date  tuː deɪt   призначити 

побачення 

3.  to be out on date 

with  

tuː biː aʊt ɒn deɪt 

wɪð   
бути на побаченні з 

4.  to have a date  tuː hæv ə deɪt   мати побачення 

5.  to go on dates with  tuː gəʊ ɒn deɪts 

wɪð   
ходити на побачення 

з 

6.  to kiss  tuː kɪs   цілувати 

7.  to go out with / to 

be acouple / to see 
smb  

tuː gəʊ aʊt wɪð / 

tuː biː acouple / 
tuː siː smb   

зустрічатись 

8.  to ask smb out 

(onadate)  

tuː ɑːsk smb aʊt 

(onadate)  

запросити когось на 

побачення 

9.  to fall in love with  tuː fɔːl ɪn lʌv wɪð   закохуватись у 

когось 

10.  to be deeply / 

madly / hopelessly 

in love with  

tuː biː ˈdiːpli / 

ˈmædli / 

ˈhəʊplɪsli ɪn lʌv 
wɪð   

бути дуже закоханим 

/ безрозсудно / 

безнадійно 

11.  to be head over 

ears in love  

tuː biː hɛd ˈəʊvər 

ɪəz ɪn lʌv   
бути по вуха 

закоханим 

12.  to worship / idolize  tuː ˈwɜːʃɪp / 

ˈaɪdəlaɪz   
боготворити 



13.  to return one’s love  tuː rɪˈtɜːn wʌnz lʌv   відповідати на любов 

14.  to cuddle / to 

embrace / to hug  

tuː ˈkʌdl / tuː 

ɪmˈbreɪs / tuː hʌg   
обіймати 

15.  to flirt  tuː flɜːt   фліртувати 

16.  to fall out of love 
with / to cease to 

love  

tuː fɔːl aʊt ɒv lʌv 
wɪð / tuː siːs tuː 

lʌv   

розлюбити когось, 
охолонути до когось 

17.  to drift apart  tuː drɪft əˈpɑːt   розійтись 

18.  to break off 

relationship with  

tuː breɪk ɒf 

rɪˈleɪʃənʃɪp wɪð   
розірвати стосунки 

19.  to split up / break 

up with  

tuː splɪt ʌp / 

breɪk ʌp wɪð   
припинити стосунки 

20.  an ex-boyfriend 

/ex-girlfriend  

ən ɛks-ˈbɔɪˌfrɛnd 

/ɛks-ˈgɜːlˌfrɛnd   
бувший хлопець, 

бувша дівчина 

21.  a young couple  ə jʌŋ ˈkʌpl   молода пара 

22.  a date / romantic 
meeting  

ə deɪt / 
rəʊˈmæntɪk 

ˈmiːtɪŋ   

побачення 

23.  a date / boyfriend 

/girlfriend  

ə deɪt / ˈbɔɪˌfrɛnd 

/ˈgɜːlˌfrɛnd  
хлопець / дівчина 

24.  a blind date  ə blaɪnd deɪt   побачення всліпу 

25.  a love letter  ə lʌv ˈlɛtə   любовний лист 

26.  a dating agency / 

marriage bureau  

ə ˈdeɪtɪŋ ˈeɪʤənsi 

/ ˈmærɪʤ bjʊəˈrəʊ   
шлюбне агенство 

27.  deep, eternal, 

mutual love  

diːp, i(ː)ˈtɜːnl, 

ˈmjuːtjʊəl lʌv   
сильна, вічна, 

взаємна любов 

28.  love at first sight  lʌv æt fɜːst saɪt   любов з першого 
погляду 

29.  a heart breaker  ə hɑːt ˈbreɪkə   серцеїд 

30.  a flirt  ə flɜːt   флірт 

31.  to find a way to 

one’s heart  

tuː faɪnd ə weɪ tuː 

wʌnz hɑːt   
знайти дорогу до 

чийогось серця 

32.  to break smb’s 

heart  

tuː breɪk smb's 

hɑːt   
розбити чиєсь серце 

33.  to give one’s heart 

to  

tuː gɪv wʌnz hɑːt 

tuː   
віддати комусь серце 

34.  to open one’s heart 

to  

tuː ˈəʊpən wʌnz 

hɑːt tuː   
відкрити комусь 

серце  

35.  to win one’s love  tuː wɪn wʌnz lʌv   завоювати чиюсь 
любов 

36.  a love affair / 

triangle / nest / 

ə lʌv əˈfeə / 

ˈtraɪæŋgl / nɛst / 
любовна історія/ 

трикутник / 



song  sɒŋ   гніздечко / пісня 

37.  deep / unhappy / 

true / tender / 
great / lost love  

diːp / ʌnˈhæpi / 

truː / ˈtɛndə / 
greɪt / lɒst lʌv   

глибока / нещастна 

/ справжня / ніжна/ 
величезна / 

незбережена любов 

38.  to express / feel / 

deserve / lose love  

tuː ɪksˈprɛs / fiːl / 

dɪˈzɜːv / luːz lʌv   
виразити/ відчувати 

/ заслуговувати / 

втратити любов 

39.  a romantic date / 

feeling / 
relationship / story 

/ hero /  

ə rəʊˈmæntɪk deɪt 

/ ˈfiːlɪŋ / 
rɪˈleɪʃənʃɪp / ˈstɔːri 

/ ˈhɪərəʊ /  

романтичне 

побачення / почуття 
/ відношення 

/історія / герой 

40.  to sound / look / 

seem / be / 

turnout / sound 

romantic  

tuː saʊnd / lʊk / 

siːm / biː / 

ˈtɜːnˈaʊt / saʊnd 

rəʊˈmæntɪk   

звучати / виглядати 

/ здаватися / бути / 

опинитися /звучати 

романтично 

41.  to present smb with 

flowersand sweets  

tuː ˈprɛznt smb 

wɪð flowersand 
swiːts   

дарити комусь квіти 

та цукерки 

42.  to pinch smb off  tuː pɪnʧ smb ɒf   відбити когось 

43.  a bride  ə braɪd   наречена 

44.  a bride-to-be / 

fiancée  

ə braɪd-tuː-biː / 

fiancéiː   
майбутня наречена 

45.  a bridegroom / 

groom  

ə ˈbraɪdgrʊm / 

grʊm   
наречений 

46.  a groom-to-be / 

fiancé  

ə grʊm-tuː-biː / 

fiancé  

майбутній наречений 

47.  a bridal couple / 

newlyweds  

ə ˈbraɪdl ˈkʌpl / 

ˈnjuːlɪˌwɛdz   
молодята 

48.  a veil  ə veɪl   фата 

49.  a matchmaker  ə ˈmæʧˌmeɪkə   сват, сваха 

50.  matchmaking  ˈmæʧˌmeɪkɪŋ   сватовство 

51.  a bridesmaid   ə ˈbraɪdzmeɪd   дружка 

52.  an engagement ring  ən ɪnˈgeɪʤmənt 

rɪŋ   
обручка 

53.  a love-match  ə ˈlʌvmæʧ   шлюб з любові 

54.  a toast maker  ə təʊst ˈmeɪkə   той хто проголошує 

тост 

55.  a clergyman  ə ˈklɜːʤɪmən   

 

священник 

56.  a Marriage 

Certificate  

ə ˈmærɪʤ səˈtɪfɪkɪt   свідоцтво про шлюб 



57.  a marriage of 

convenience  

ə ˈmærɪʤ ɒv 

kənˈviːniəns   
шлюб з розрахунку 

58.  a white wedding  ə waɪt ˈwɛdɪŋ   весільна церемонія 

59.  a bachelor / 
spinster  

ə ˈbæʧələ / 
ˈspɪnstə   

холостяк / стара діва 

60.  a widow / widower   ə ˈwɪdəʊ / ˈwɪdəʊə   вдова / вдівець 

61.  a dowry  ə ˈdaʊəri   придане, викуп за 

наречену 

62.  an engagement  ən ɪnˈgeɪʤmənt   заручини 

63.  a guest list  ə gɛst lɪst   список гостей 

64.  a stag / hen party ə stæg / hɛn ˈpɑːti  холостяцька вечірка 

/дівичвечір 

65.  a morning suit / a 

tuxedo  

ə ˈmɔːnɪŋ sjuːt / ə 

tʌkˈsiːdəʊ   
смокінг 

66.  a best man  ə bɛst mæn   боярин 

67.  a page   ə peɪʤ   паж 

68.  a train   ə treɪn   шлейф 

69.  bouquet   bu(ː)ˈkeɪ   букет 

70.  a registry office  ə ˈrɛʤɪstri ˈɒfɪs   ЗАГС 

71.  a wedding chapel   ə ˈwɛdɪŋ ˈʃæpəl   весільна каплиця 

72.  a reception  ə rɪˈsɛpʃən   весільне святкування 

73.  a celebrant  ə ˈsɛlɪbrənt   священник, який 
здійснює службу 

74.  an announcement  ən əˈnaʊnsmənt   оголошення 

75.  a wedding gown  ə ˈwɛdɪŋ gaʊn   весільне вбрання 

76.  to drink (a toast) to  tuː drɪŋk (ə təʊst) 

tuː   
пити за 

77.  to ask smb to be 

one’s wife  

tuː ɑːsk smb tuː 

biː wʌnz waɪf   
зробити пропозицію 

78.  to marry (into) 

money  

tuː ˈmæri (ˈɪntuː) 

ˈmʌni   
одружитись через 

гроші 

79.  to marry late / 

early   

tuː ˈmæri leɪt / 

ˈɜːli  
вийти заміж пізно / 

рано 

80.  to make, accept, 
turn down a 

proposal   

tuː meɪk, əkˈsɛpt, 
tɜːn daʊn ə 

prəˈpəʊzəl   

зробити, 
прийняти,відхилити 

пропозицію 

81.  to leave for a 

honeymoon  

tuː liːv fɔːr ə 

ˈhʌnɪmuːn   
поїхати медовий 

місяць 

82.  to exchange 

marriage vows  

tuː ɪksˈʧeɪnʤ 

ˈmærɪʤ vaʊz   
обмінятися 

шлюбними 

обіцянками  

83.  to pledge  tuː plɛʤ   урочисто обіцяти 



84.  to get engaged  tuː gɛt ɪnˈgeɪʤd   заручитися 

85.  to walk up the aisle  tuː wɔːk ʌp ði aɪl   йти до вівтаря 

86.  to bless  tuː blɛs   благословити 

87.  to break off an 

engagement  

tuː breɪk ɒf ən 

ɪnˈgeɪʤmənt   
розірвати заручини 

88.  to sign the register  tuː saɪn ðə 
ˈrɛʤɪstə   

розписатися 

89.  to send out 

invitations  

tuː sɛnd aʊt 

ˌɪnvɪˈteɪʃənz   
розіслати 

запрошення 

90.  to marry  tuː ˈmæri   одружитись 

91.  to marry off  tuː ˈmæri ɒf   видавати заміж, 

одружувати 

92.  to get married  tuː gɛt ˈmærɪd   одружитись 

93.  to be married to  tuː biː ˈmærɪd tuː   бути одруженим з 

94.  to marry above / 

beneath  

tuː ˈmæri əˈbʌv / 

bɪˈniːθ   
одружитися з вищим 

/ нижчим за 

положенням 

95.  wedding customs 
/cake / round loaf 

/ photos / 

procession / album 

/ preparations / 

anniversary  

ˈwɛdɪŋ ˈkʌstəmz 
/keɪk / raʊnd ləʊf 

/ ˈfəʊtəʊz / 

prəˈsɛʃən / 

ˈælbəm / 

ˌprɛpəˈreɪʃənz / 
ˌænɪˈvɜːsəri   

весільні традиції / 
торт / каравай / 

фотографии / 

процесія / альбом / 

приготування 

/річниця 

96.  successful / broken 

/ first / second / 

early / late / 

loveless marriage  

səkˈsɛsfʊl / 

ˈbrəʊkən / fɜːst / 

ˈsɛkənd / ˈɜːli / 

leɪt / ˈlʌvlɪs 

ˈmærɪʤ  

вдалий / розбитий / 

перший / другий / 

ранній / пізній / 

шлюб, без кохання 

97.  wedding 
anniversary: wood 

/ tin / crystal / 

china / silver / 

pearl / coral / ruby 

/ sapphire / gold / 

emerald / diamond  

ˈwɛdɪŋ 
ˌænɪˈvɜːsəri: wʊd 

/ tɪn / ˈkrɪstl / 

ˈʧaɪnə / ˈsɪlvə / 

pɜːl / ˈkɒrəl / 

ˈruːbi / ˈsæfaɪə / 

gəʊld / ˈɛmərəld / 
ˈdaɪəmənd   

річниця весілля: 
деревяна / олов’яна 

/ кришталева / 

порцелянова / 

срібна/перлинна / 

коралова / рубінова/ 

сапфірна / золота / 
смарагдова 

/діамантова 

98.  a trial separation  ə ˈtraɪəl 

ˌsɛpəˈreɪʃən   
рішення суду про 

раздільне 

проживання / 

розлучення 



99.  to get a divorce  tuː gɛt ə dɪˈvɔːs   отримати розлучення 

100.  incompatibility / 

cruelty / adultery  

ˌɪnkəmˌpætəˈbɪlɪti 

/ ˈkru(ː)əlti / 
əˈdʌltəri   

несумісність/ 

жорстокість / 
подружня зрада 

101.  alimony / 

maintenance  

ˈælɪməni / 

ˈmeɪntənəns 
аліменти / 

утримання дітей 

 

Unit 8 

Spare the rod and spoil the child 

1.  Toys and Games  tɔɪz ænd geɪmz   іграшки та ігри 

2.  a top  ə tɒp   дзиґа 

3.  a whistle  ə ˈwɪsl   свисток 

4.  a balloon  ə bəˈluːn   кулька 

5.  a rattle  ə ˈrætl   бязкальце 

6.  a pyramid  ə ˈpɪrəmɪd   піраміда 

7.  plasticine  ˈplæstɪsiːn   пластилін 

8.  a doll’s pram  ə dɒlz prɑːm   іграшовий візочок 

9.  building blocks  ˈbɪldɪŋ blɒks   кубики, конструктор 

10.  a construction set  ə kənˈstrʌkʃən sɛt   конструктор 

11.  a train set  ə treɪn sɛt   іграшкова залізниця 

12.  a water pistol  ə ˈwɔːtə ˈpɪstl   водяний пістолет 

13.  a toy soldier  ə tɔɪ ˈsəʊlʤə   іграшковий солдат 

14.  a skipping rope  ə ˈskɪpɪŋ rəʊp   скакалка 

15.  a teddy bear  ə ˈtɛdi beə   плюшевий ведмедик 

16.  fluffy  ˈflʌfi   пухнастий 

17.  a jigsaw puzzle   ə ˈʤɪgˌsɔː ˈpʌzl   малюнок із пазлів 

18.  a rocking horse  ə ˈrɒkɪŋ hɔːs   іграшкова конячка 

19.  a video game  ə ˈvɪdɪəʊ geɪm   відеогра 

20.  hide-and-seek  ˈhaɪdəndˈsiːk   гра у хованки 

21.  a skateboard  ə ˈskeɪtbɔːd   скейтборд 

22.  hopscotch   ˈhɒpskɒʧ   класики 

23.  touch-last  tʌʧ-lɑːst   квач 

24.  darts  dɑːts   дротики 

25.  dominoes   ˈdɒmɪnəʊz   домино 

26.  chess  ʧɛs   шахи 

27.  draughts   drɑːfts   шашки 

28.  a ball  ə bɔːl   мяч 

29.  a doll  ə dɒl   лялька 



30.  remote-controlled  rɪˈməʊt-kənˈtrəʊld   з дистанційним 

керуванням 

31.  to wind-up    tuː ˈwaɪndʌp   заводити 

32.  battery-operated  ˈbætəri-ˈɒpəreɪtɪd   на батарейках 

33.  tricycle   ˈtraɪsɪkl   триколісний 
велосипед 

34.  kite  kaɪt   повітряний змій 

35.  rollerblades   ˈrəʊləˌbleɪdz   ролики 

36.  a sandpit  ə ˈsændpɪt   пісочниця 

37.  a slide  ə slaɪd   гірка 

38.  a climbing frame  ə ˈklaɪmɪŋ freɪm   драбинка 

39.  a see saw  ə siː sɔː   дитяча гойдалка 

40.  a swing  ə swɪŋ   гойдалка 

41.  a roundabout  ə ˈraʊndəbaʊt   карусель 

42.  in the foreground / 

background  

ɪn ðə ˈfɔːgraʊnd / 

ˈbækgraʊnd   
на передньому / 

задньому плані 

43.  a garden seat / park 

bench   

ə ˈgɑːdn siːt / pɑːk 

bɛnʧ   
садова лавка / лавка 

у парку 

44.  a pool  ə puːl   басейн 

45.  a fountain   ə ˈfaʊntɪn   фонтан 

46.  a toybooth  ə toybooth   кіоск с іграшками 

47.  a pail  ə peɪl   відерце 

48.  to climb  tuː klaɪm   лазити 

49.  to jump  tuː ʤʌmp   стрибати 

50.  to fall  tuː fɔːl   падати 

51.  to push  tuː pʊʃ   штовхати 

52.  to make sand-pies  tuː meɪk sænd-

paɪz   
робити пасочки 

53.  to make sandcastles 
in a sandpit  

tuː meɪk 
ˈsændˌkɑːslz ɪn ə 

ˈsændpɪt   

будувати пісочні 
замки у пісочниці 

54.  to play with a hoop  tuː pleɪ wɪð ə huːp   гратися з обручем 

55.  to ride a scooter  tuː raɪd ə ˈskuːtə   ката тися на 

самокаті 

56.  to take a ride  tuː teɪk ə raɪd   прокататися верхи 

57.  to play on the 

roundabout  

tuː pleɪ ɒn ðə 

ˈraʊndəbaʊt   
гратися на каруселі 

58.  Relationship and 

Behavior  

rɪˈleɪʃənʃɪp ænd 

bɪˈheɪvjə   
стосунки і поведінка 

59.  to get on / along 
with   

tuː gɛt ɒn / əˈlɒŋ 
wɪð   

спілкуватись, 
ладнати з  

60.  to trust  tuː trʌst   довіряти 



61.  to rely on  tuː rɪˈlaɪ ɒn   сподіватись на 

когось 

62.  to be close to  tuː biː kləʊs tuː   бути у близьких 
відносинах з 

63.  to praise / give 

praise / express 

approval  

tuː preɪz / gɪv 

preɪz / ɪksˈprɛs 

əˈpruːvəl   

хвалити 

64.  a troublemaker  ə ˈtrʌblˌmeɪkə   неслухняний 

65.  to row / quarrel 

about smth with 

smb / to havea row  

tuː rəʊ / ˈkwɒrəl 

əˈbaʊt smth wɪð 

smb / tuː havea 
rəʊ   

сваритись 

66.  to grant children 

sufficient freedom  

tuː grɑːnt ˈʧɪldrən 

səˈfɪʃənt ˈfriːdəm   
давати дітям 

достатньо свободи 

67.  to encourage smb to 

do smth / support / 

cheerup  

tuː ɪnˈkʌrɪʤ smb 

tuː duː smth / 

səˈpɔːt / cheerup   

заохочувати, 

підтримувати 

68.  to punish  tuː ˈpʌnɪʃ   карати 

69.  to nag at smb  tuː næg æt smb   бурчати, 

придиратися 

70.  to moralize on / 
about smth  

tuː ˈmɒrəlaɪz ɒn / 
əˈbaʊt smth   

повчати, читати 
мораль 

71.  to reward / pay off 

child’s behavior  

tuː rɪˈwɔːd / peɪ ɒf 

ʧaɪldz bɪˈheɪvjə   
винагороджувати 

дитину за поведінку 

72.  to discipline  tuː ˈdɪsɪplɪn   дисциплінувати 

73.  to criticize for smth   tuː ˈkrɪtɪsaɪz fɔː 

smth   

критикувати 

74.  to humiliate smb  tuː hju(ː)ˈmɪlɪeɪt 

smb   

принижувати 

75.  to tell smb off for 

doing smth / to 
scold / to blame smb 

for smth  

tuː tɛl smb ɒf fɔː 

ˈdu(ː)ɪŋ smth / tuː 
skəʊld / tuː bleɪm 

smb fɔː smth   

сварити  

76.  to bribe a child  tuː braɪb ə ʧaɪld   підкупити дитину 

77.  to smack / spank  tuː smæk / 

spæŋk   

бити долонею 

78.  to take privileges 

away  

tuː teɪk ˈprɪvɪlɪʤɪz 

əˈweɪ   
забрати задоволення 

79.  to put a child in the 

time-out spot  

tuː pʊt ə ʧaɪld ɪn 

ðə ˈtaɪmˈaʊt spɒt   
поставитидитину у 

куток 

80.  to spoil a child  tuː spɔːɪl ə ʧaɪld   балувати дитину 

81.  to threaten smb with tuː ˈθrɛtn smb wɪð лякати когось 



smth  smth   чимось 

82.  to find fault with 

smb  

tuː faɪnd fɔːlt wɪð 

smb   

придиратися, 

сварити 

83.  to moan and groan / 
whine  

tuː məʊn ænd 
grəʊn / waɪn   

нити, стогнати 

84.  to rebel / fight 

against / resist 

control /protest 

strongly  

tuː ˈrɛbl / faɪt 

əˈgɛnst / rɪˈzɪst 

kənˈtrəʊl 

/ˈprəʊtɛst ˈstrɒŋli   

бунтувати проти 

85.  rebellious  rɪˈbɛljəs   бунтарський 

86.  to sulk over / about 

smth  

tuː sʌlk ˈəʊvə / 

əˈbaʊt smth   
дутися за щось 

87.  to apologize to smb 
for doing smth  

tuː əˈpɒləʤaɪz tuː 
smb fɔː ˈdu(ː)ɪŋ 

smth   

вибачатися перед 
кимоь за щось 

88.  to take offence at 

smb  

tuː teɪk əˈfɛns æt 

smb   

образитись на когось 

89.  to throw a tantrum  tuː θrəʊ ə 

ˈtæntrəm   
влаштувати істерику 

90.  to answer back  tuː ˈɑːnsə bæk   грубіянити 

91.  to obey immediately  tuː əˈbeɪ ɪˈmiːdiətli   слухатись з першого 

разу 

92.  to be a model child, 
to behave properly, 

perfectly   

tuː biː ə ˈmɒdl 
ʧaɪld, tuː bɪˈheɪv 

ˈprɒpəli, ˈpɜːfɪktli   

бути слухняною 
дитиною 

93.  to behave badly / 

poorly / to 

misbehave  

tuː bɪˈheɪv ˈbædli 

/ ˈpʊəli / tuː 

ˌmɪsbɪˈheɪv   

вести себе погано 

94.  to ignore 

regulations/disobey  

tuː ɪgˈnɔː 

ˌrɛgjʊˈleɪʃənz/ˌdɪsə

ˈbeɪ   

нехтувати 

правилами, 
неслухатись 

95.  to neglect one’s 

duties / sneak out of 

/ to beunwilling to 

do one’s duties  

tuː nɪˈglɛkt wʌnz 

ˈdjuːtiz / sniːk aʊt 

ɒv / tuː 

beunwilling tuː 

duː wʌnz ˈdjuːtiz   

ухиляться від 

виконання своїх 

обов’язків  

96.  to act up  tuː ækt ʌp   капризувати 

97.  to break the rules  tuː breɪk ðə ruːlz   порушувати правила 

98.  to rear / bring up / 

raise a child  

tuː rɪə / brɪŋ ʌp / 

reɪz ə ʧaɪld   
виховувати дитину 

99.  to reproach / 
reprimand / rebuke  

tuː rɪˈprəʊʧ / 
ˈrɛprɪmɑːnd / 

робити зауваження 



rɪˈbjuːk   

100.  to be strict / lenient  tuː biː strɪkt / 

ˈliːniənt   
бути суворим, 

поблажливим 

101.  to get high  tuː gɛt haɪ   «ловити кайф» 
 

102.  casual drug use  ˈkæʒjʊəl drʌg juːz   нерегулярне 

вживання 

наркотиків 

103.  substance abuse  ˈsʌbstəns əˈbjuːs   зловживання 

алкоголем чи 

наркотиками 

104.  to loose attitudes  tuː luːs ˈætɪtjuːdz   «розпускати» 
 

105.  to get to the heart of 

smth  

tuː gɛt tuː ðə hɑːt 

ɒv smth   
схопити суть 

106.  to get over smth  tuː gɛt ˈəʊvə smth   перебороти 

 

107.  to reveal smth to 

smb  

tuː rɪˈviːl smth tuː 

smb   

відкрити, викрити 

108.  to conceal  tuː kənˈsiːl   приховувати 

109.  to spill family secrets  tuː spɪl ˈfæmɪli 

ˈsiːkrɪts   
розпатяками сімейні 

таємниці 

110.  a consequence  ə ˈkɒnsɪkwəns   наслідок 

111.  period of tedious 
waiting   

ˈpɪərɪəd ɒv ˈtiːdiəs 
ˈweɪtɪŋ   

період нервового 
очікування 

112.  to come up to one’s 

expectations  

tuː kʌm ʌp tuː 

wʌnz 

ˌɛkspɛkˈteɪʃənz   

виправдати чиїсь 

надії, очікування 

113.  preaching  ˈpriːʧɪŋ   повчання 

114.  frustration  frʌsˈtreɪʃən   розчарування, 

незадоволення 

115.  to retain one’s sanity  tuː rɪˈteɪn wʌnz 

ˈsænɪti   
залишатися при 

здоровому глузді 

116.  a mishap  ə ˈmɪshæp   нещасний випадок 

117.  in an off hand way  ɪn ən ɒf hænd weɪ   безцеремонно 

118.  to yell  tuː jɛl   кричати 

119.  to cough up  tuː kɒf ʌp   поплатитися 

120.  allowance  əˈlaʊəns   грошове утримання 

121.  to refrain from  tuː rɪˈfreɪn frɒm   утриматись від 

122.  after taste  ˈɑːftə teɪst   післясмак 

123.  stamina  ˈstæmɪnə  витримка 

  



Unit 9 

Life is no bed of roses 

1.  Relationship in the 

Family:  

rɪˈleɪʃənʃɪp ɪn ðə 

ˈfæmɪli:  
стосунки у родині 

2.  broken  ˈbrəʊkən   нестійкі 

3.  failed  feɪld   невдалі 

4.  fragile  ˈfræʤaɪl   слабкі 

5.  stormy / troubled  ˈstɔːmi / ˈtrʌbld   бурні 

6.  uneasy   ʌnˈiːzi   складні 

7.  tense  tɛns   напружені 

8.  enduring / lasting / 

long-standing/ 

permanent  

ɪnˈdjʊərɪŋ / 

ˈlɑːstɪŋ / 

ˈlɒŋˈstændɪŋ/ 

ˈpɜːmənənt   

міцні/ тривалі/ 

постійні 

9.  serious  ˈsɪərɪəs  серйозні 

10.  stable  ˈsteɪbl   стійкі 

11.  caring  ˈkeərɪŋ   турботливі 

12.  love-hate  lʌv-heɪt   двоякі 

13.  loving  ˈlʌvɪŋ   люблячі 

14.  special    ˈspɛʃəl   особливі 

15.  rocky  ˈrɒki   суворі 

16.  bumpy  ˈbʌmpi   нерівні 

17.  Family Problems:  ˈfæmɪli ˈprɒbləmz:  сімейні проблеми 

18.  to have no shared 

interests  

tuː hæv nəʊ ʃeəd 

ˈɪntrɪsts   
мати спільні інтереси 

19.  different opinions 

about money  

ˈdɪfrənt əˈpɪnjənz 

əˈbaʊt ˈmʌni   
різне відношення до 

грошей 

20.  jealousy  ˈʤɛləsi   ревнощі 

21.  religion  rɪˈlɪʤən   релігія 

22.  mutual 

misunderstanding  

ˈmjuːtjʊəl 

ˌmɪsʌndəˈstændɪŋ   
взаєморозуміння 

23.  disagreement about 

having  children  

ˌdɪsəˈgriːmənt 

əˈbaʊt ˈhævɪŋ 
ˈʧɪldrən   

протиріччя щодо 

народження дітей 

24.  to live within-laws  tuː lɪv wɪˈðɪn-lɔːz   жити з родичами 

чоловіка/дружини 

25.  rivalry between 

siblings  

ˈraɪvəlri bɪˈtwiːn 

ˈsɪblɪŋz   
суперництво між 

братами і сестрами 

26.  not to do one’s share nɒt tuː duː wʌnz не виконувати свою 



of the housework  ʃeər ɒv ðə 

ˈhaʊswɜːk   
побутову роботу 

вдома 

27.  to shift the blame on 
other members of 

the family  

tuː ʃɪft ðə bleɪm ɒn 
ˈʌðə ˈmɛmbəz ɒv 

ðə ˈfæmɪli   

перекладати вину на 
інших членів родини 

28.  to live in a step 

family or in a second 

marriage  

tuː lɪv ɪn ə stɛp 

ˈfæmɪli ɔːr ɪn ə 

ˈsɛkənd ˈmærɪʤ   

жити у прийомній 

родині чи з членами 

родини чоловіка/ 

дружини від другого 
шлюбу 

29.  alcohol addiction   ˈælkəhɒl əˈdɪkʃ(ə)n   хронічний алкоголізм 

30.  career addiction  kəˈrɪər əˈdɪkʃ(ə)n   трудоголік 

31.  family discord  ˈfæmɪli ˈdɪskɔːd   сімейні негаразди 

32.  to make 

compromises  

tuː meɪk 

ˈkɒmprəmaɪzɪz   
йти на компроміс 

33.  a serious rift in 

familyrelationship 

ə ˈsɪərɪəs rɪft ɪn 

ˈfæmɪli rɪˈleɪʃənʃɪp  
серйозна тріщина у 

родинних стосунках 

34.  to dominate other 

members ofthe 

family  

tuː ˈdɒmɪneɪt ˈʌðə 

ˈmɛmbəz ofthe 

ˈfæmɪli   

домінувати у 

родиних стосунках 

35.  to break off family 
relationships  

tuː breɪk ɒf 
ˈfæmɪli 

rɪˈleɪʃənʃɪps   

розірвати сімейні 
стосунки 

36.  to sever friendship  tuː ˈsɛvə ˈfrɛndʃɪp   розірвати дружні 

стосунки 

37.  to lead to open 

hostility  

tuː liːd tuː ˈəʊpən 

hɒsˈtɪlɪti   
призвести до 

відкритої ворожості 

38.  to turn houseworkin 

to a battleground  

tuː tɜːn 

ˈhaʊswɜːkɪŋ tuː ə 

ˈbætlgraʊnd   

перетворити 

домашні справи на 

поле сварок 

39.  to answer back  tuː ˈɑːnsə bæk   огризатися 

40.  to blame other 

people for one’s own 

mistakes  

tuː bleɪm ˈʌðə 

ˈpiːpl fɔː wʌnz əʊn 

mɪsˈteɪks   

звинувачувати 

інших у своїх 

помилках 

41.  to insult  tuː ˈɪnsʌlt   принижувати 

42.  to make nasty 

remarks about  

tuː meɪk ˈnɑːsti 

ˈrɪˈmɑːks əˈbaʊt   
робити ядовиті 

зауваження з 

приводу 

43.  to offend  tuː əˈfɛnd   ображати 

44.  to raise one’s voice  tuː reɪz wʌnz vɔɪs   підвищувати голос 

45.  to remain speechless  tuː rɪˈmeɪn 
ˈspiːʧlɪs   

залишатись 
безмовним 



46.  to remark casually  tuː ˈrɪˈmɑːk 

ˈkæʒjʊəli   
кинути зуваження 

мимохідь 

47.  to roar  tuː rɔː   ревіти 

48.  to scream  tuː skriːm   верещати 

49.  to shout / yell at  tuː ʃaʊt / jɛl æt   кричати на 

50.  to shout to  tuː ʃaʊt tuː   попередити крико м 

51.  to shout wildly  tuː ʃaʊt ˈwaɪldli   дико кричати 

52.  to speak sharply  tuː spiːk ˈʃɑːpli   різко говорити 

53.  to stammer  tuː ˈstæmə   запинатися 

54.  to whisper  tuː ˈwɪspə   шепотіти 

55.  to murmur  tuː ˈmɜːmə   бурмотати 

56.  to speak calmly  tuː spiːk ˈkɑːmli   говорити спокійно 

57.  to apologize  tuː əˈpɒləʤaɪz   вибачатись 

58.  to make (both) ends 

meet  

tuː meɪk (bəʊθ) 

ɛndz miːt   
зводити кінці з 

кінцями 

59.  to be hardup  tuː biː hardup   переживати 

труднощі 

60.  to live (from) hand to 

mouth  

tuː lɪv (frɒm) 

hænd tuː maʊθ   
жити впроголодь 

61.  to be heavily in debt  tuː biː ˈhɛvɪli ɪn 

dɛt   
бути по вуха у боргах 

62.  to have a 
comfortable income  

tuː hæv ə 
ˈkʌmfətəbl ˈɪnkʌm   

мати достаток 

63.  to tailor one’s 

lifestyle tofit one’s 

income  

tuː ˈteɪlə wʌnz 

ˈlaɪfˌstaɪl tofit 

wʌnz ˈɪnkʌm   

жити за доходами 

64.  to treat parents as 

moneybags  

tuː triːt ˈpeərənts 

æz ˈmʌnɪbægz   
сидіти у батьків на 

шиї 

65.  to act as sole 

breadwinner  

tuː ækt æz səʊl 

ˈbrɛdˌwɪnə   
поводитись як 

єдиний годувальник 
у сім’ї  

66.  to splash out money  tuː splæʃ aʊt 

ˈmʌni   
смітити грішми 

67.  to contribute 

financially to one’s 

marriage  

tuː kənˈtrɪbju(ː)t 

faɪˈnænʃəli tuː 

wʌnz ˈmærɪʤ   

вкладатись 

фінансово у шлюб 

68.  to be a financial 

drain on the family  

tuː biː ə faɪˈnænʃəl 

dreɪn ɒn ðə 

ˈfæmɪli   

тягнути гроші з 

родини 

69.  grounds for  graʊndz fɔː   привід для 

70.  to start divorce 
proceedings  

tuː stɑːt dɪˈvɔːs 
prəˈsiːdɪŋz   

почати процес 
розірвання шлюбу 



71.  to ask for a divorce  tuː ɑːsk fɔːr ə 

dɪˈvɔːs   
просити розлучення 

72.  to sue for a divorce  tuː sjuː fɔːr ə 
dɪˈvɔːs   

порвушити справу 

73.  to get / obtain a 

divorce  

tuː gɛt / əbˈteɪn ə 

dɪˈvɔːs   
ортимати розлучення 

74.  to divorce / separate  tuː dɪˈvɔːs / 

ˈsɛprɪt   
розлучитись 

75.  a divorcée / divorcé  ə divorcéiː / 

divorcé   

розлучена 

жінка/чоловік 

76.  to divide one’s 

belongings  

tuː dɪˈvaɪd wʌnz 

bɪˈlɒŋɪŋz   
ділити статки 

77.  to receive half of 
one’s family assets  

tuː rɪˈsiːv hɑːf ɒv 
wʌnz ˈfæmɪli 

ˈæsɛts   

отримати половину 
сумістно нажитого 

майна 

78.  to walk out on smb  tuː wɔːk aʊt ɒn 

smb   

піти від когось 

79.  alimony, child 

support payments  

ˈælɪməni, ʧaɪld 

səˈpɔːt ˈpeɪmənts   
аліменти, утримання 

дітей 

80.  to be awarded 

alimony payments  

tuː biː əˈwɔːdɪd 

ˈælɪməni 
ˈpeɪmənts   

отримати  право на 

аліменти 

81.  divorce rate  dɪˈvɔːs reɪt   показник кількості 

розлучень 

82.  adultery  əˈdʌltəri   порушення 

подружньої вірності 

83.  to rush into a 

marriage  

tuː rʌʃ ˈɪntuː ə 

ˈmærɪʤ   
необдумано вступати 

в шлюб 

84.  to have an affair  tuː hæv ən əˈfeə   мати роман 

85.  to walk on egg shells  tuː wɔːk ɒn ɛg ʃɛlz   бути дуже 

обережним 

86.  deep down  diːp daʊn   вглибині душі 

87.  to confront  tuː kənˈfrʌnt   виказати прямо в 
обличчя 

88.  to go off the trails  tuː gəʊ ɒf ðə treɪlz   збитися з вірного 

шляху 

89.  to break up  tuː breɪk ʌp   розірвати 

відношення 

90.  to throw out / kick 

out  

tuː θrəʊ aʊt / kɪk 

aʊt   
вигнати з дому 

91.  to move in  tuː muːv ɪn   переїхати 

92.  childminding  childminding   догляд за дітьми 



93.  chores  ʧɔːz   повсякденна 

домашня робота  

94.  a stay-at-home 
mother  

ə ˈsteɪəthəʊm 
ˈmʌðə   

непрацююча мама 

95.  to get in touch  tuː gɛt ɪn tʌʧ   звязатись з кимось 

96.  to survive  tuː səˈvaɪv   виживати 

97.  vulnerable  ˈvʌlnərəbl   уразливий 

98.  to pluck up the 

courage  

tuː plʌk ʌp ðə 

ˈkʌrɪʤ   
набратися 

хоробрості 

99.  to regret  tuː rɪˈgrɛt   шкодувати 

 

Unit 10 

Home, sweet home 

1.  a detached house  ə dɪˈtæʧt haʊs   окремий будинок 

2.  a semi-detached 

house  

ə ˈsɛmi-dɪˈtæʧt 

haʊs   
приватний будинок 

на два виходи 

3.  a terraced house = a 

row house  

ə ˈtɛrəst haʊs = ə 

rəʊ haʊs   
ряд будинків із 

спільними стінами 

4.  a block of flats = an 

apartment building  

ə blɒk ɒv flæts = 

ən əˈpɑːtmənt 

ˈbɪldɪŋ   

багатоквартирний 

будинок 

5.  a skyscraper  ə ˈskaɪˌskreɪpə   хмарочос 

6.  a multi-storeyed 

building  

ə ˈmʌltɪ-ˈstɔːrɪd 

ˈbɪldɪŋ   
багатоповерхова 

будівля 

7.  a (five) –storeyed 

house  

eɪ (faɪv) –ˈstɔːrɪd 

haʊs   
п’ятиповерховий 

будинок 

8.  a cottage, a country 

house  

ə ˈkɒtɪʤ, ə ˈkʌntri 

haʊs   
заміський будинок 

9.  a bungalow  ə ˈbʌŋgələʊ   бунгало 

10.  a palace  ə ˈpælɪs   палац 

11.  a mansion  ə ˈmænʃən   маєток 

12.  a villa  ə ˈvɪlə   віла 

13.  a hut   ə hʌt   хижка 

14.  a homestead  ə ˈhəʊmstɛd   садиба 

15.  a flat = a apartment  ə flæt = ə 

əˈpɑːtmənt   
квартира 

16.  a self-contained flat  ə sɛlf-kənˈteɪnd 

flæt   
окрема квартира 



17.  a (two)-bedroom flat  eɪ (tuː)-ˈbɛdru(ː)m 

flæt 

квартира з двома 

спальнями 

18.  a (three)-room(ed) 
flat  

eɪ (θriː)-ruːm(ɛd) 

flæt   
трикімнатна 
квартира 

19.  a bed sitter = a 

studio  

ə bɛd ˈsɪtə = ə 

ˈstjuːdɪəʊ   
однокімнатна студія 

20.  a penthouse  ə ˈpɛnthaʊs   пентхаус 

21.  brick  brɪk   цегляний 

22.  clay  kleɪ   глиняний 

23.  concrete  ˈkɒnkriːt   бетонний 

24.  stone  stəʊn   кам’яний 

25.  wooden  ˈwʊdn   дерев’яний  

26.  cosy  ˈkəʊzi   затишний 

27.  dilapidated  dɪˈlæpɪdeɪtɪd   вутлий 

28.  messy  ˈmɛsi   захаращений 

29.  neglected  nɪˈglɛktɪd   занехаяний 

30.  spacious / roomy  ˈspeɪʃəs / ˈruːmi   просторий 

31.  well-proportioned  wɛl-prəˈpɔːʃənd   пропорційний 

32.  stuffy  ˈstʌfi   душный 

33.  in immediate 

proximity to  

ɪn ɪˈmiːdiət 

prɒkˈsɪmɪti tuː 
безпосередньо поруч 

34.  handy for  ˈhændi fɔː   близько 

35.  municipal / proper  mju(ː)ˈnɪsɪpəl / 

ˈprɒpə   
громадський 

36.  a storeroom  ə ˈstɔːrʊm   кладовка 

37.  a dog kennel  ə dɒg ˈkɛnl   собача будка 

38.  a barn  ə bɑːn   амбар 

39.  a wicket  ə ˈwɪkɪt   калитка 

40.  а door jamb  а dɔː ʤæm   дверний косяк 

41.  а hinge  а hɪnʤ   дверна петля 

42.  a fence  ə fɛns   тин 

43.  a hedge  ə hɛʤ   жива загорожа 

44.  a gate, gates  ə geɪt, geɪts   хвіртка, ворота 

45.  a vegetable garden, 

a kitchen garden  

ə ˈvɛʤɪtəbl ˈgɑːdn, 

ə ˈkɪʧɪn ˈgɑːdn   
город 

46.  an orchard  ən ˈɔːʧəd   фруктовий сад 

47.  a lawn  ə lɔːn   газон 

48.  a flower bed  ə ˈflaʊə bɛd   клумба 

49.  a hothouse, a 

greenhouse  

ə ˈhɒthaʊs, ə 

ˈgriːnhaʊs   
теплиця 

50.  a path  ə pɑːθ   стежина 



51.  a drive(way)  ə draɪv(weɪ)  дорога, проїзд 

52.  a garage  ə ˈgærɑːʒ   гараж 

53.  a shed  ə ʃɛd   сарай 

54.  a well  ə wɛl   колодязь 

55.  a frame for beating 

carpets  

ə freɪm fɔː ˈbiːtɪŋ 

ˈkɑːpɪts   
рамка для 

вибивання коврів 

56.  a dustbin = garbage 

can  

ə ˈdʌstbɪn = 

ˈgɑːbɪʤ kæn   
сміттєве відро 

57.  mod cons (modern 

conveniences)  

mɒd kɒnz (ˈmɒdən 

kənˈviːniənsɪz)  
сучасні зручності 

58.  electricity  ɪlɛkˈtrɪsɪti   електрика 

59.  gas  gæs   газ 

60.  hot and cold 

running water  

hɒt ænd kəʊld 

ˈrʌnɪŋ ˈwɔːtə   
гаряча и холодна 

вода 

61.  central heating   ˈsɛntrəl ˈhiːtɪŋ   центральне опалення 

62.  a heater (gas, 

electric, convector)  

ə ˈhiːtə (gæs, 

ɪˈlɛktrɪk, 

convector)  

котел, нагрівач 

63.  a radiator  ə ˈreɪdɪeɪtə   батарея 

64.  an antenna = an 

aerial  

ən ænˈtɛnə = ən 

ˈeərɪəl   
антена 

65.  a satellite dish  ə ˈsætəlaɪt dɪʃ   спутникова антена 

66.  a rubbish chute  ə ˈrʌbɪʃ ʃuːt   сміттєпровід 

67.  air conditioning  eə kənˈdɪʃnɪŋ   кондиціонер 

68.  a telephone  ə ˈtɛlɪfəʊn   телефон 

69.  a roof  ə ruːf   дах 

70.  a chimney  ə ˈʧɪmni   димар 

71.  a loft, an attic  ə lɒft, ən ˈætɪk   горище 

72.  a balcony  ə ˈbælkəni   балкон 

73.  a drainpipe   ə ˈdreɪnˌpaɪp   водостічна труба 

74.  a gutter  ə ˈgʌtə   водостічний жолоб 

75.  a porch  ə pɔːʧ   ганок 

76.  a veranda(h)  ə vəˈrændə(eɪʧ)  веранда 

77.  a terrace  ə ˈtɛrəs   тераса 

78.  a basement  ə ˈbeɪsmənt   напівпідвальний 

поверх 

79.  a cellar  ə ˈsɛlə   підвал 

80.  an entrance  ən ˈɛntrəns   вхід 

81.  a front / back door  ə frʌnt / bæk dɔː   парадний / черний 

вхід 

82.  a staircase  ə ˈsteəkeɪs   сходова клітка 

83.  stairs   steəz   сходи 



84.  a landing  ə ˈlændɪŋ   площадка мід 

сходами 

85.  a step   ə stɛp   сходинка 

86.  ground floor = first 
floor  

graʊnd flɔː = fɜːst 
flɔː   

первший поверх 

87.  a French window   ə frɛnʧ ˈwɪndəʊ   вікно, що доходити 

до підлоги 

88.  a dormer window  ə ˈdɔːmə ˈwɪndəʊ   слухове вікно 

89.  a bay window  ə beɪ ˈwɪndəʊ   вікно-ліхтар 

90.  a sash window  ə sæʃ ˈwɪndəʊ   підйомне вікно 

91.  a window sill  ə ˈwɪndəʊ sɪl   підвіконня 

92.  a ceiling  ə ˈsiːlɪŋ   стеля 

93.  a ceiling fan  ə ˈsiːlɪŋ fæn   підвісний 

вентилятор 

94.  a skylight  ə ˈskaɪlaɪt   засклений дах 

95.  a shutter  ə ˈʃʌtə   вікониця 

96.  a conservatory  ə kənˈsɜːvətri   оранжерея 

97.  a door bell  ə dɔː bɛl   дзвінок 

98.  a door mat  ə dɔː mæt   коврик перед 

дверима 

99.  a door handle  ə dɔː ˈhændl   дверна ручка 

100.  a doorstep / 
threshold  

ə ˈdɔːstɛp / 
ˈθrɛʃˌhəʊld   

поріг 

101.  a keyhole  ə ˈkiːhəʊl   замковий отрів 

102.  a letterbox ə ˈlɛtəbɒks  поштова скринька 

103.  a knocker  ə ˈnɒkə   дверне кільце 

104.  a spy-hole  ə spaɪ-həʊl   вічко 

105.  a tenant  ə ˈtɛnənt   винаймач 

106.  a hostess  ə ˈhəʊstɪs   господарка 

107.  a landlord  ə ˈlænlɔːd   домовласник 

108.  glazed  gleɪzd   заскленый 

109.  marble  ˈmɑːbl   мармуровий 

110.  hardwood  ˈhɑːdwʊd   тверда деревина 

111.  parquet ˈpɑːkeɪ  паркет 

112.  a fireplace  ə ˈfaɪəˌpleɪs   камін 

113.  swimming pool  ˈswɪmɪŋ puːl   басейн 

114.  to move  tuː muːv   виїжджати з 

квартири 

115.  to hunt for a house  tuː hʌnt fɔːr ə 

haʊs   
шукати будинок 

116.  to let - сдавать  tuː lɛt - сдавать  здавати 



117.  to rent - снимать  tuː rɛnt - снимать  винаймати 

118.  to move in(to) a new 

house    

tuː muːv ɪn(tuː) ə 

njuː haʊs   
переїхати у новий 

будинок 

119.  to give a 
housewarming party    

tuː gɪv ə 
ˈhaʊsˌwɔːmɪŋ 

ˈpɑːti   

святкувати входини 

120.  to design    tuː dɪˈzaɪn   проектувати 

121.  to redecorate       tuː ˌriːˈdɛkəreɪt   зробити 

косметичний ремонт 

122.  to renovate    tuː ˈrɛnəʊveɪt   поновлювати 

123.  to rebuild / to 

convert  

tuː ˌriːˈbɪld / tuː 

ˈkɒnvɜːt   
перебудовувати 

124.  to restore  tuː rɪsˈtɔː   реставрувати 

125.  to furnish  tuː ˈfɜːnɪʃ   умеблювати 

126.  to keep house   tuː kiːp haʊs   вести господартсво 

127.  to share  tuː ʃeə   проживати разом 

128.  to pull down tuː pʊl daʊn  зносити будівлю 

129.  monthly 
installments  

ˈmʌnθli 
ɪnˈstɔːlmənts   

помісячна плата 

130.  an original cost  ən əˈrɪʤənl kɒst   початкова вартість 

 

131.  an estate agent  ən ɪsˈteɪt ˈeɪʤənt   агент з нерухомості 

 

132.  a mortgage  ə ˈmɔːgɪʤ   закладна 

 

 

Unit 11 

There is no place like home 

1.  Entrance Hall  ˈɛntrəns hɔːl   передпокій 

2.  extensive hall   ɪksˈtɛnsɪv hɔːl   просторий 

передпокій 

3.  an entrance hall 

unit   

ən ˈɛntrəns hɔːl 

ˈjuːnɪt   
передпокій (меблі) 

4.  a coat rack  ə kəʊt ræk   вішалка 

5.  a hall mirror  ə hɔːl ˈmɪrə   дзеркало 
передпокою 

6.  a shoe rack  ə ʃuː ræk   

 

полиця для взуття 



7.  an umbrella stand   ən ʌmˈbrɛlə stænd   підставка для 

парасоль 

8.  a coat hanger  ə kəʊt ˈhæŋə   вішалка-плечики для 
пальта 

9.  to wipe one’s feet 

on the door mat   

tuː waɪp wʌnz fiːt 

ɒn ðə dɔː mæt   
витерти ноги об 

килимок перед 

дверима   

10.  an entry-phone  ən ˈɛntri-fəʊn   домофон 

11.  a ceiling light  ə ˈsiːlɪŋ laɪt   верхнє світло 

12.  a door mat  ə dɔː mæt   килимок перед 

дверима 

13.  to hang one’s coat 

on a peg / on a 
hook  

tuː hæŋ wʌnz kəʊt 

ɒn ə pɛg / ɒn ə hʊk   
повішати пальто на 

гачок 

14.  Living Room  ˈlɪvɪŋ ruːm   вітальня 

15.  a wall unit   ə wɔːl ˈjuːnɪt   стінка меблів 

16.  a three-piece suite  ə ˈθriːpiːs swiːt   м’які меблі (диван та 

два крісла) 

17.  a couch, a sofa   ə kaʊʧ, ə ˈsəʊfə   диван 

18.  a settee  ə sɛˈtiː   диван, канапе 

19.  an armchair  ən ˈɑːmˈʧeə   крісло 

20.  a cushion  ə ˈkʊʃən   диванна подушка 

21.  a coffee table  ə ˈkɒfi ˈteɪbl   журнальний столик 

22.  a TV set   ə ˌtiːˈviː sɛt   телевізор 

23.  a stereo system  ə ˈstɪərɪə(ʊ) ˈsɪstɪm   стерео звукова 

система 

24.  a hi-fiunit  ə haɪ-fiunit   музичний центр 

25.  a CD player  ə siː-diː ˈpleɪə   плеєр с ком пакт 

диском 

26.  a DVD player  ə diː-viː-diː ˈpleɪə   плеєр с DVD диском 

27.  a cassette recorder  ə kæˈsɛt rɪˈkɔːdə   касетный 
магнітофон 

28.  a VCR (video 

cassette recorder)  

ə viː-siː-ɑː (ˈvɪdɪəʊ 

kæˈsɛt rɪˈkɔːdə)  
відеомагнітофон 

29.  a remote control  ə rɪˈməʊt kənˈtrəʊl   пульт дистанційного 

керування 

30.  a carpet, a fitted 

carpet  

ə ˈkɑːpɪt, ə ˈfɪtɪd 

ˈkɑːpɪt   
килим, килимове 

покриття 

31.  a rug  ə rʌg   килимок 

32.  a curtain = drapes  ə ˈkɜːtn = dreɪps   штори 

33.  a lace curtain  ə leɪs ˈkɜːtn   тюль 

34.  a standard lamp  ə ˈstændəd læmp   торшер 



35.  a chandelier / a 

central light  

ə ˌʃændɪˈlɪə / ə 

ˈsɛntrəl laɪt   
люстра 

36.  an (electric, 
gas,open) fireplace  

æn (ɪˈlɛktrɪk, 
gæs,ˈəʊpən) 

ˈfaɪəˌpleɪs   

(електричний, 
газовий, відкритий) 

камін 

37.  a hearthrug   ə ˈhɑːθrʌg   килимок перед 

каміном 

38.  a mantelpiece   ə ˈmæntlpiːs   полиця над каміном 

39.  an indoor plant, 

houseplant   

ən ˈɪndɔː plɑːnt, 

ˈhaʊsplɑːnt   
кімнатна рослина 

40.  a wine cabinet  ə waɪn ˈkæbɪnɪt   бар 

41.  Floor  flɔː   підлога 

42.  bare  beə   гола (незастелена) 

43.  carpeted  ˈkɑːpɪtɪd   покрита килимовим 

покриттям 

44.  freshly-painted   ˈfrɛʃli-ˈpeɪntɪd   свіжопофарбований 

45.  laminated  ˈlæmɪneɪtɪd   ламінований 

46.  linoleum  ləˈnəʊliəm   лінолеум 

47.  parquet  ˈpɑːkeɪ   паркет 

48.  polished  ˈpɒlɪʃt   полірований 

49.  stone  stəʊn   кам’яний 

50.  vinyl   ˈvaɪn(ə)l   вініловий 

51.  Wall  wɔːl   стіна 

52.  adjoining   əˈʤɔɪnɪŋ   приєднуюча 

53.  back / front  bæk / frʌnt   задня / передня 

54.  bare  beə   гола 

55.  brick  brɪk   цегляна 

56.  partition  pɑːˈtɪʃən   перегородка 

57.  plastered  ˈplɑːstəd   вкрита шпаклівкою 

58.  wall-papered   wɔːl-ˈpeɪpəd   обклеєна шпалерами   

59.  white-washed  waɪt-wɒʃt   побілена 

60.  Bedroom  ˈbɛdru(ː)m   спальня 

61.  an alarm-clock   ən əˈlɑːmklɒk   будильник 

62.  a bed (single, 

double)  

ə bɛd (ˈsɪŋgl, ˈdʌbl)  ліжко (односпальне, 

двоспальне) 

63.  a bedside-table  ə ˈbɛdˌsaɪd-ˈteɪbl   тумбочка 

64.  a bedside rug   ə ˈbɛdˌsaɪd rʌg   килимок біля ліжка 

65.  fluffy rug   ˈflʌfi rʌg   м’який килимок 

66.  a blanket  ə ˈblæŋkɪt   ковдра 

67.  a blanker cover   ə ˈblæŋkə ˈkʌvə   підковдра 

68.  a chest of drawers   ə ʧɛst ɒv drɔːz   комод 



69.  a dressing gown   ə ˈdrɛsɪŋ gaʊn   нічна сорочка 

70.  a dressing table   ə ˈdrɛsɪŋ ˈteɪbl   туалетний столик 

71.  a quilt, a duvet   ə kwɪlt, ə ˈduːveɪ   стьобана, пухова 

ковдра 

72.  a mattress  ə ˈmætrɪs   матрац 

73.  a night lamp   ə naɪt læmp   нічник 

74.  a pillow   ə ˈpɪləʊ   подушка 

75.  a sheet  ə ʃiːt   простирадло 

76.  a pillowcase = a 

pillowslip  

ə ˈpɪləʊkeɪs = ə 

ˈpɪləʊslɪp   
наволочка 

77.  a sofa bed  ə ˈsəʊfə bɛd   диван-ліжко 

78.  twin beds  twɪn bɛdz   однакові полуторні 

або одинарні ліжка у 

кімнаті 

79.  a wall lamp  ə wɔːl læmp   настінний 

світильник 

80.  a (built-in) 

wardrobe  

eɪ (ˈbɪltˈɪn) 

ˈwɔːdrəʊb   
(вбудована) шафа 

81.  Kitchen and 

DiningRoom  

ˈkɪʧɪn ænd 

ˈdaɪnɪŋrʊm   
кухня 

82.  a gas / elective 

stove / cooker  

ə gæs / ɪˈlɛktɪv 

stəʊv / ˈkʊkə   
плита 

83.  a burner / hotplate   ə ˈbɜːnə / ˈhɒtpleɪt   горілка 

84.  an oven  ən ˈʌvn   духовка 

85.  a cooker hood  ə ˈkʊkə hʊd   витяжка над плитою 

86.  a sink  ə sɪŋk   раковина 

87.  a tap – a faucet  ə tæp – ə ˈfɔːsɪt   кран 

88.  a draining board ə ˈdreɪnɪŋ bɔːd  сушка для посуду 

89.  a dish rack  ə dɪʃ ræk   полиця для посуду 

90.  a dish cloth  ə dɪʃ klɒθ   кухонний рушник, 

ганчірка для миття 

посуду 

91.  a tea towel  ə tiː ˈtaʊəl   рушник для чайного 
посуду 

92.  a refrigerator = a 

fridge 

ə rɪˈfrɪʤəreɪtə = ə 

frɪʤ  
 холодильник 

93.  a freezer  ə ˈfriːzə   морозильна камера 

94.  a dishwasher  ə ˈdɪʃˌwɒʃə   посудомийна 

машина 

95.  a microwave oven  ə ˈmaɪkrəʊweɪv ˈʌvn мікрохвильова піч 

96.  a sideboard   ə ˈsaɪdbɔːd   сервант 

97.  a (built-in / wall) eɪ (ˈbɪltˈɪn / wɔːl) (вбудована, стінна) 



cupboard  ˈkʌpəd   шафа 

98.  a cutting board  ə ˈkʌtɪŋ bɔːd   дошка для нарізки 

99.  a tablecloth  ə ˈteɪb(ə)lˌklɒθ   скатерка 

100.  a dinner / tea / 

coffee set  

ə ˈdɪnə / tiː / ˈkɒfi 

sɛt   
столовий / чайний / 

кавовий сервіз 

101.  a (serving) trolley  eɪ (ˈsɜːvɪŋ) ˈtrɒli   столик на колесиках 

102.  a bin  ə bɪn   сміттєве відро 

103.  an electric mixer  ən ɪˈlɛktrɪk ˈmɪksə   електричний міксер 

104.  a blender  ə ˈblɛndə   міксер для коктейлів 

105.  a toaster  ə ˈtəʊstə   тостер 

106.  a coffee grinder  ə ˈkɒfi ˈgraɪndə   кавомолка 

107.  a coffee maker  ə ˈkɒfi ˈmeɪkə   кавоварка 

108.  a meat mincer  ə miːt ˈmɪnsə   м’ясорубка 

109.  a food processor  ə fuːd ˈprəʊsɛsə   кухонний комбайн 

110.  Bathroom and 

Toilet  

ˈbɑːθru(ː)m ænd 

ˈtɔɪlɪt   
 

111.  a bath / a tub  ə bɑːθ / ə tʌb   ванна 

112.  a bath mat  ə bɑːθ mæt килимок у ванній 

113.  a plug / a stopper  ə plʌg / ə ˈstɒpə   пробка для змиву   

114.  a shower cubicle  ə ˈʃaʊə ˈkjuːbɪkl   душова кабіна 

115.  a shower curtain  ə ˈʃaʊə ˈkɜːtn   шторка у ванній 

116.  a wash basin   ə wɒʃ ˈbeɪsn   раковина 

117.  a sponge  ə spʌnʤ   губка 

118.  a bar of soap   ə bɑːr ɒv səʊp   брусок мила 

119.  a soap dish / a 

soap tray  

ə səʊp dɪʃ / ə səʊp 

treɪ   
мильниця 

120.  a hand / face / 

bathtowel  

ə hænd / feɪs / 

bathtowel   

рушник для рук 

/обличчя / банне 

121.  a towel rail  ə ˈtaʊəl reɪl   гачок для рушників 

122.  a toothpaste  ə ˈtuːθpeɪst   зубна паста 

123.  a shaving cream  ə ˈʃeɪvɪŋ kriːm   крем для бриття 

124.  aftershave lotion   ˈɑːftəʃeɪv ˈləʊʃən   лосьйон після бриття 

125.  a safety razor  ə ˈseɪfti ˈreɪzə   безпечна бритва 

126.  a hair dryer = drier  ə heə ˈdraɪə = 
ˈdraɪə   

фен 

127.  tiled walls  taɪld wɔːlz   стіни, обкладені 

керамічною плиткою 

128.  a toilet  ə ˈtɔɪlɪt   туалет 

129.  a toilet seat  ə ˈtɔɪlɪt siːt   унітаз 

130.  a toilet roll holder   ə ˈtɔɪlɪt rəʊl ˈhəʊldə 

 

тримач для 

туалетного паперу 



131.  to have a bath / 

shower = to take a 
bath /shower  

tuː hæv ə bɑːθ / 

ˈʃaʊə = tuː teɪk ə 
bɑːθ /ˈʃaʊə   

приймати ванну / 

душ 

132.  to flush down the 

toilet  

tuː flʌʃ daʊn ðə 

ˈtɔɪlɪt   
змивати 

133.  to plug the bath   tuː plʌg ðə bɑːθ   вставити пробку у 

змив ванної 

134.  to apply face cream   tuː əˈplaɪ feɪs kriːm   наносити крем на 

лице 

135.  to dry hands or 

face on the towel  

tuː draɪ hændz ɔː 

feɪs ɒn ðə ˈtaʊəl   
витерти руки або 

лице рушником 

136.  to mop the floor in 
the bathroom  

tuː mɒp ðə flɔːr ɪn 
ðə ˈbɑːθru(ː)m   

мити підлогу 
шваброю у ванній 

137.  to hang a towel 

over the rail  

tuː hæŋ ə ˈtaʊəl 

ˈəʊvə ðə reɪl   
вішати рушник на 

гачок 

138.  to wipe the 

bathroom mirror 

tuː waɪp ðə 

ˈbɑːθru(ː)m ˈmɪrə  
витирати дзеркало у 

ванній 

139.  thatched roof   θæʧt ruːf   солом’яний дах 

140.  a bundant natural 

light  

ə bundant ˈnæʧrəl 

laɪt   
багато денного 

світла 

141.  spectacular, 

breathtaking sea 
view 

spɛkˈtækjʊlə, 

ˈbrɛθˌteɪkɪŋ siː vjuː  
вражаючий, 

захоплюючий вид на 
море 

142.  wicker baskets  ˈwɪkə ˈbɑːskɪts   корзина, плетена з 

вербових прутиків 

143.  rattan furniture  rəˈtæn ˈfɜːnɪʧə   ротангові меблі 

144.  to tie in with  tuː taɪ ɪn wɪð   сполучуватися з 

(підходити до) 

145.  odds and ends  ɒdz ænd ɛndz    залишки, обрізки 

146.  to give warmth to  tuː gɪv wɔːmθ tuː   робити затишним 

147.  crammed with  kræmd wɪð   переповнений 

чимось 

148.  to have an eye for 

smth  

tuː hæv ən aɪ fɔː 

smth   

уміти у чомусь 

розбиратися 

149.  to liven up   tuː ˈlaɪvn ʌp   оживляти 

150.  well-portioned  wɛl-ˈpɔːʃənd   пропорційний 

151.  luxurious / luxe  lʌgˈzjʊərɪəs / lʊks   розкішний 

152.  floor heating  flɔː ˈhiːtɪŋ   підогрів полу 

153.  vintage  ˈvɪntɪʤ   старовинний 

154.  hand-crafted  hænd-ˈkrɑːftɪd  зроблений вручну 

 



Unit 12 

Housekeeping is not a joke 

1.  to tidy up the 

house/clean the 

house 

tuː ˈtaɪdi ʌp ðə 

haʊs/kliːn ðə 

haʊs  

прибирати будинок 

2.  keep the house tidy/ 

spotless 

kiːp ðə haʊs 

ˈtaɪdi/ ˈspɒtlɪs  
утримувати дім у 

чистоті 

3.  to clear up the mess tuː klɪər ʌp ðə 

mɛs  
прибирати безлад 

4.  to wipe smth clean 
with a cloth 

tuː waɪp smth 
kliːn wɪð ə klɒθ  

витерти щось 
ганчіркою 

5.  to spring-clean=to 

do/to have spring  

(general) cleaning 

tuː sprɪŋ-

kliːn=tuː duː/tuː 

hæv sprɪŋ  

(ˈʤɛnərəl) kliːnɪŋ 

робити генеральне 

прибирання 

6.  to air the rooms tuː eə ðə ruːmz провітрювати 

кімнати 

7.  to sweep/clean/ 

brush/polish/mop/
scrub the floor  

tuː swiːp/kliːn/ 

brʌʃ/ˈpɒlɪʃ/mɒp
/skrʌb ðə flɔː   

підмітати/ мити/ 

чистити/ натирати/ 
мити шваброю/ 

шкребти підлогу 

8.  to vacuum/ to 

hover/ clean a 

carpet 

tuː ˈvækjʊəm/ 

tuː ˈhɒvə/ kliːn ə 

ˈkɑːpɪt  

пилососити/ чистити 

килим 

9.  to beat/ sweep/ 

shake a rug 

tuː biːt/ swiːp/ 

ʃeɪk ə rʌg  
вибивати/ 

підмітати/ 
витрушувати 

килимок 

10.  a clothes brush ə kləʊðz brʌʃ  щітка для одягу 

11.  to soak clothes 

before washing 

tuː səʊk kləʊðz 

bɪˈfɔː ˈwɒʃɪŋ  
замочити одяг перед 

пранням 

12.  a pile of dirty 

washing 

ə paɪl ɒv ˈdɜːti 

ˈwɒʃɪŋ  
купа брудної білизни 

13.  to wash/ rinse/ 

wring the linen 

tuː wɒʃ/ rɪns/ 

rɪŋ ðə ˈlɪnɪn  
прати/ полоскати/ 

викручувати білизну 

14.  a stubborn stain ə ˈstʌbən steɪn  стійка пляма 

15.  to remove a stain/ 
get a stain out of 

smth 

tuː rɪˈmuːv ə 
steɪn/ gɛt ə steɪn 

aʊt ɒv  

видалити пляму 

16.  to starch tuː stɑːʧ накрохмалити 



cuffs/collars/ 

bedding tablеcloths 

kʌfs/ˈkɒləz/ 

ˈbɛdɪŋ 
tablеklɒθs  

манжети, комірці, 

скатерки 

17.  to bleach the linen tuː bliːʧ ðə ˈlɪnɪn  відбілювати білизну 

18.  to hang the washing 

out 

tuː hæŋ ðə 

ˈwɒʃɪŋ aʊt  
вивішати білизну 

19.  a clothes line=a 

washing line 

ə kləʊðz laɪn=ə 

ˈwɒʃɪŋ laɪn  
мотузка для білизни 

20.  laundry ˈlɔːndri пральня 

21.  a peg ə pɛg  прищіпка 

22.  to peg tuː pɛg  прищіплювати 

23.  washing 

powder=detergent 

ˈwɒʃɪŋ ˈpaʊdə= 

dɪˈtɜːʤənt  
порошок 

24.  an ironing board ən ˈaɪənɪŋ bɔːd  дошка для 

прасування 

25.  to iron-to press tuː ˈaɪən-tuː prɛs  прасувати 

26.  to set/ lay the table tuː sɛt/ leɪ ðə 
ˈteɪbl  

накривати стіл 

27.  to clear the table tuː klɪə ðə ˈteɪbl  прибирати із столу 

28.  to wash up=to wash 

the dishes (up) 

tuː wɒʃ ʌp=tuː 

wɒʃ ðə ˈdɪʃɪz (ʌp)  
мити посуд 

29.  to do sinkful of 

dishes 

tuː duː ˈsɪŋkf(ə)l 

ɒv ˈdɪʃɪz  
перемити купу 

посуду 

30.  to put the kitchen to 

rights 

tuː pʊt ðə ˈkɪʧɪn 

tuː raɪts  
навести лад у кухні 

31.  washing up liquid ˈwɒʃɪŋ ʌp ˈlɪkwɪd  рідина для прання 

32.  a scourer ə ˈskaʊrə  металева мийка 

33.  to scour smth (out) tuː ˈskaʊə smth 

(aʊt)  
видшкребти щось 

34.  to empty a dustbin tuː ˈɛmpti ə 
ˈdʌstbɪn  

винести сміття 

35.  ashtray ˈæʃtreɪ  попільниця 

36.  smudges ˈsmʌʤɪz  розводи 

37.  bathtub ˈbɑːθtʌb  ванна 

38.  redundant rɪˈdʌndənt  звільнений 

39.  burden ˈbɜːdn  тягар 

40.  cuppar cuppar  чаювати 

41.  drudgery ˈdrʌʤəri  нудна робота 

42.  plunge plʌnʤ  пірнути, плюхнутись 

43.  utensil ju(ː)ˈtɛnsl  приладдя 

44.  suction ˈsʌkʃən всмоктуваня 

 



Unit 13 

Eat with pleasure, drink at measure 

1.  home-made food  ˈhəʊmˈmeɪd fuːd домашня їжа 

2.  ready-to-cook foods  ˈrɛdɪtəˈkʊk fuːdz напівфабрикати  

3.  take away food  teɪk əˈweɪ fuːd готова їжа з 

супермеркету 

4.  junk food  ʤʌŋk fuːd калорійна їжа але з 

низькою 

енергетичною 

цінністю  

5.  wholesome food  ˈhəʊlsəm fuːd  здорове харчування  

6.  to feed smb on …. tuː fiːd smb ɒn …. годувати 

7.  to taste / try smth   tuː teɪst / traɪ  куштувати 

8.  to smell / taste 
delicious  

tuː smɛl / teɪst 
dɪˈlɪʃəs 

пахнути /бути 
смачним 

9.  to smell / taste of 

smth 

to smell / taste like 

smth 

tuː smɛl / teɪst 

laɪk 
пахнути чимось / 

мати смак чогось 

пахнути як / мати 

смак як 

10.  to (be) go off / stale 

/ sour  

tuː (biː) gəʊ ɒf / 

steɪl / ˈsaʊə 
зіпсуватися/зачерст

віти/ скиснути 

11.  tasty / savoury ˈteɪsti /ˈseɪvəri смачний 

12.  tasteless / bland ˈteɪstlɪs без смаку 

13.  stodgy  ˈstɒʤi густий, тяжкий 

14.  nutritious  nju(ː)ˈtrɪʃəs поживний 

15.  greasy/fatty  ˈgriːzi /ˈfæti масний 

16.  raw  rɔː сирий 

17.  burnt  bɜːnt горілий 

18.  smoked  sməʊkt копчений 

19.  hot / spicy  hɒt / ˈspaɪsi гострий 

20.  mild  maɪld негострий 

21.  tender  ˈtɛndə ніжний, м’який 

22.  tough  tʌf жорсткий 

23.  jelly  ˈʤɛli желе, холодець 

24.  tinned / canned  tɪnd/ kænd  консервований 

25.  underdone / 

undercooked  

ˌʌndəˈdʌn / 

ˌʌndəˈkʊkt  
недоготований/недо

варений 

26.  rare/medium-rare  ˈmiːdjəm-reə не просмажений, 

м'ясо з кров’ю  



27.  well-done /done to a 

turn 

wɛl-dʌn добре проварений, 

просмажений 

28.  over-cooked 
/overdone 

ˈəʊvə-kʊkt 
/ˌəʊvəˈdʌn 

переварений/пересм
ажений 

29.  to bake  tuː beɪk пекти 

30.  to boil  tuː bɔɪl варити 

31.  to fry  tuː fraɪ смажити 

32.  to roast  tuː rəʊst запікати в духовці 

або на відкритому 

вогні 

33.  to grill / to broil  tuː grɪl / tuː brɔɪl смажити на грилі/ 

на вогні 

34.  to deep-fry  tuː diːp-fraɪ смажити у фритюрі 

35.  to stew  tuː stjuː тушити 

36.  to simmer  tuː ˈsɪmə варити на 

повільному вогні 

37.  to stuff (with)  tuː stʌf (wɪð) фарширувати 

38.  to stir  tuː stɜː помішувати 

39.  a saucepan  ə ˈsɔːspən   каструля 

40.  casserole ˈkæsərəʊl керамічна каструля 

41.  a frying pan  ə ˈfraɪɪŋ pæn пательня 

42.  juicy  ˈʤuːsi соковитий 

43.  sweet  swiːt солодкий 

44.  sour  ˈsaʊə кислий 

45.  organic  ɔːˈgænɪk здоровий 

46.  salty  ˈsɔːlti солений 

47.  bitter  ˈbɪtə гіркий 

48.  frozen  ˈfrəʊzn заморожений 

49.  steam  stiːm зварений на пару 

50.  fresh  frɛʃ свіжий 

51.  to mix / combine  tuː mɪks / 

ˈkɒmbaɪn 
змішувати 

52.  to add  tuː æd додавати 

53.  to pour  tuː pɔː лити, наливати 

54.  white bread waɪt  хліб із борошна 

вищого сорту 

55.  wheat bread wiːt brɛd пшеничний хліб 

56.  brown  braʊn  чорний хліб  

57.  rye bread (with bran) raɪ brɛd (wɪð 

bræn) 

житній хліб з 

висівками 

58.  a roll  ə rəʊl  булочка 

59.  bun  bʌn булочка 



60.  a ring roll = a bagel  ə rɪŋ rəʊl  / ə 

ˈbeɪgəl 
рогалик, бублик 

61.  a croissant  ə ˈkrwɑːsɒŋ рогалик 

62.  a gingerbread  ə ˈʤɪnʤəbrɛd імбирний пряник 

63.  a muffin ə ˈmʌfɪn здоба з начинкою, 
оладка 

64.  biscuits / cookies 

(AE) 

ˈbɪskɪts / ˈkʊkiz печиво 

65.  a wafer / a waffle  ə ˈweɪfə / ə ˈwɒfl вафля 

66.  pastry ˈpeɪstri  кондитерські вироби  

67.  pastries ˈpeɪstriz випічка 

68.  a sponge cake  ə spʌnʤ keɪk бісквіт 

69.  a doughnut  ə ˈdəʊnʌt пундик 

70.  a rusk  ə rʌsk сухар 

71.  a scone ə skɒn коржик 

72.  a mince pie  ə mɪns paɪ пиріг с начинкою 

73.  an apple pie  ən ˈæpl paɪ яблучний пиріг 

74.  to squeeze  tuː skwiːz вичавлювати 

75.  a tart  ə tɑːt пиріг з 

ягодами,фруктами 

або варенням 

76.  a pancake   ə ˈpænkeɪk  млинець 

77.  meat, cheese, cherry 
dumplings  

miːt, ʧiːz, ˈʧɛri 
ˈdʌmplɪŋz 

вареники з м’ясом, 
сиром, вишнею 

78.  a sieve ə sɪv сито 

79.  to sieve flour  tuː sɪv ˈflaʊə просіювати борошно 

80.  a mixing bowl  ə ˈmɪksɪŋ bəʊl посуд для 

змішування 

81.  to knead dough  tuː niːd dəʊ місити тісто 

82.  to whip / beat an 

egg with a whisk  

tuː wɪp / biːt ən 

ɛg wɪð ə wɪsk 
збити яйце вінчиком 

83.  yeast  jiːst дріжчі 

84.  a rolling pin  ə ˈrəʊlɪŋ pɪn качалка  для 

розкачування тіста 

85.  to grease the cake 

tin  

tuː griːs ðə keɪk 

tɪn 
змащувати форму 

для випічки 

86.  to spread (with)  tuː sprɛd (wɪð) намащувати 

87.  a filling  ə ˈfɪlɪŋ начинка 

88.  barley  ˈbɑːli ячмінь 

89.  buckwheat (boiled 
buckwheat)  

ˈbʌkwiːt (bɔɪld 
ˈbʌkwiːt) 

гречка (гречана 
каша) 

90.  corn  kɔːn кукурудза 



91.  millet  ˈmɪlɪt просо 

92.  oats = oatmeal  əʊts = ˈəʊtmiːl овес= вівсянка 

93.  porridge / oatmeal  ˈpɒrɪʤ / ˈəʊtmiːl каша 

94.  rice  raɪs рис 

95.  cornflakes  ˈkɔːnfleɪks кукурудзяні 

пластівці 

96.  semolina  ˌsɛməˈliːnə манна крупа 

97.  muesli  ˈmjuːzli мюслі 

98.  macaroni  ˌmækəˈrəʊni макарони 

99.  noodles  ˈnuːdlz лапша 

100.  spaghetti  spəˈgɛti спагеті 

101.  vermicelli  ˌvɜːmɪˈsɛli вермішель 

102.  to drain (pasta) in a 

colander  

tuː dreɪn (ˈpæstə) 

ɪn ə ˈkʌləndə 
злити (страви із 

макаронів) через 

друшляк 

103.  a loaf of bread  ə ləʊf ɒv brɛd буханка хліба 

104.  a slice of bread  ə slaɪs ɒv brɛd шматок хліба 

105.  the crust of bread / 

crusty  

ðə krʌst ɒv brɛd / 

ˈkrʌsti 
скоринка хліба 

106.  bread crumbs   brɛd krʌmz хлібні крихти 

107.  to keep bread in a 

bread bin  

tuː kiːp brɛd ɪn ə 

brɛd bɪn 
зберігати хліб в 

хлібному контейнері 

108.  a bar of chocolate  ə bɑːr ɒv ˈʧɒkəlɪt плитка шоколаду 

 MEAT AND MEAT 
PRODUCTS  

miːt ænd miːt 
ˈprɒdʌkts 

 

109.  lean/ fatty meat liːn/ ˈfæti miːt пісне / масне м'ясо 

110.  pork  pɔːk свинина 

111.  beef  biːf яловичина 

112.  veal  viːl телятина 

113.  mutton  ˈmʌtn баранина 

114.  lamb  læm м’ясо молодого 

баранця 

115.  venison ˈvenɪsən оленина 

116.  rabbit  ˈræbɪt кролик 

117.  broth  brɒθ м’ясний бульйон 

118.  meatloaf meatloaf м’ясний рулет 

119.  frankfurters  ˈfræŋkfətəz сосиска 

120.  pate paˈtəɪ паштет 

121.  liver ˈlɪvə печінка 

122.  barbeque  barbeque шашлик 

123.  meat balls  miːt bɔːlz м’ясні кульки 



124.  POULTRY AND 

GAME 

ˈpəʊltri ænd geɪm домашня птиця і 

дичина 

125.  chicken  ˈʧɪkɪn курка, курча 

126.  duck  dʌk качка 

127.  turkey   ˈtɜːki індичка 

128.  goose  guːs гуска 

129.  partridge  ˈpɑːtrɪʤ куріпка 

130.  quail  kweɪl перепілка 

131.  pheasant  ˈfɛznt фазан 

132.  (hazel) grouse  (heɪzl) graʊs рябчик 

133.  FISH AND 

SEAFOOD  

fɪʃ ænd ˈsiːfuːd риба, моря продукти 

134.  sprat  spræt килька 

135.  sardine  sɑːˈdiːn сардина 

136.  a kipper  ə ˈkɪpə копчений оселедець 

137.  a shrimp / a prawn ə ʃrɪmp / ə prɔːn креветки мілкі / 

крупні 

138.  prawn cocktail prɔːn ˈkɒkteɪl коктейль з креветок 

139.  a lobster  ə ˈlɒbstə омар 

140.  caviar  ˈkævɪɑː ікра 

141.  crawfish (crayfish)  ˈkrɔːfɪʃ (ˈkreɪfɪʃ) річний рак, лангуст 

142.  an oyster  ən ˈɔɪstə устриця 

143.  a mussel  ə ˈmʌsl мідія 

144.  trout  traʊt форель 

145.  cod  kɒd тріска 

146.  tuna  ˈtuːnə тунець 

147.  crucial  ˈkruːʃəl карась 

148.  zander  ˈzændə судак 

149.  mackerel  ˈmækrəl скумбрія 

150.  to scale fish  tuː skeɪl fɪʃ чистити рибу 

151.  plaice pleɪs камбала 

152.  herring  ˈhɛrɪŋ оселедець 

153.  carp  kɑːp короп 

154.  perch  pɜːʧ окунь 

155.  pike  paɪk щука 

156.  salmon  ˈsæmən лосось 

157.  DAIRY PRODUCTS  ˈdeəri ˈprɒdʌkts молочні продукти 

158.  whole / skimmed / 

semi-skimmed/ 
pasteurized milk 

həʊl / skɪmd / 

ˈsɛmi-skɪmd/ 
ˈpæstəraɪzd mɪlk 

цільне / знежирене / 

пастеризоване 
молоко 

159.  condensed milk  kənˈdɛnst mɪlk згущене молоко 



160.  whipped cream wipped kriːm збиті вершки 

161.  sour cream / Greek 

yoghurt 

ˈsaʊə kriːm / griːk 

ˈjɒgə(ː)t 
сметана 

162.  kefir  ˈkɛfə кефір 

163.  curds, cottagecheese  kɜːdz, 

cottagecheese 
окислене молоко, 
пресований сир 

164.  margarine  ˌmɑːʤəˈriːn маргарин 

165.  mayonnaise  ˌmeɪəˈneɪz майонез 

166.  hard / soft cheese  hɑːd / sɒft ʧiːz твердий / м’який 

(негострий) сир 

167.  spread cheese sprɛd ʧiːz плавлений сир, що 

маститься 

168.  processed cheese  ˈprəʊsɛst ʧiːz плавлений сир 

169.  yoghurt  ˈjɒgə(ː)t йогурт 

170.  to roll  tuː rəʊl розкачувати, 

завертати 

171.  to scale tuː skeɪl чистити, лущити 

172.  to whip tuː wɪp збивати у піну 

173.  to dice/cube tuː daɪs/kjuːb нарізати кубиком 

174.  to scramble tuː ˈskræmbl заколотити 

175.  to mince tuː mɪns подрібнити на фарш 

176.  to stew tuː stjuː тушкувати 

177.  to squeeze tuː skwiːz вичавлювати 

178.  to stuff tuː stʌf начиняти 

179.  to crack tuː kræk розбивати 
(шкаралупу яйця) 

180.  to steam tuː stiːm готувати на пару 

181.  to chop tuː ʧɒp нарізати, порубати 

182.  to grind  tuː graɪnd молоти 

183.  to grate  tuː greɪt натирати на тертці 

184.  to peel  tuː piːl знімати шкірку, 

чистити 

185.  to bone  tuː bəʊn знімати м'ясо з 

кісток 

186.  to mash  tuː mæʃ розминати, 

роздавлювати 

187.  to carve tuː kɑːv вирізати, витискати 

188.  to poke  tuː pəʊk протикати 

189.  to cool  tuː kuːl охолоджувати 

190.  to spoon  tuː spuːn зачерпувати 

191.  to cream  tuː kriːm пінитися, знімати 
вершки 



192.  beef steak  biːf steɪk біфштекс 

193.  minced meat  mɪnst miːt рублене м’ясо 

194.  chops, cutlets  ʧɒps, ˈkʌtlɪts котлети, відбивні 

195.  (smoked) sausage  (sməʊkt) ˈsɒsɪʤ (копчена) ковбаса 

196.  hot dog  hɒt dɒg хот-дог 

197.  bacon  ˈbeɪkən бекон 

198.  ham  hæm шинка 

199.  to carve meat  tuː kɑːv miːt різати, розробляти 
м’ясо 

200.  to mince meat  tuː mɪns miːt рубати м’ясо 

201.  to beat up meat  tuː biːt ʌp miːt відбивати м’ясо 

202.  soft-boiled / hard-

boiled / poached / 

fried /scrambled  

sɒft-bɔɪld / 

ˈhɑːdˈbɔɪld / pəʊʧt 

/ fraɪd 

/ˈskræmbld 

зварені у мішечок / 

в круту/ яйце-пашот 

/ яєчня / смажені 

збиті яйця, омлет 

203.  to shell an egg  tuː ʃɛl ən ɛg чистити яйце 

204.  an egg shell  ən ɛg ʃɛl шкаралупа 

205.  a white / a yolk  ə waɪt / ə jəʊk білок / жовток 

206.  broccoli  ˈbrɒkəli броколі 

207.  cauliflower  ˈkɒlɪflaʊə цвітна капуста 

208.  Brussels sprouts  ˈbrʌsəlz spraʊts капуста брюсельська 

209.  an aubergine / an 

eggplant  

ən ˈəʊbəʤiːn / ən 

ˈɛgˌplɑːnt 
баклажан 

210.  a courgette / a 
zucchini  

ə kʊəˈʒɛt / ə 
zʊˈkiːni 

кабачок 

211.  a pumpkin  ə ˈpʌmpkɪn гарбуз 

212.  a turnip  ə ˈtɜːnɪp ріпа 

213.  a radish  ə ˈrædɪʃ редиска 

214.  dill  dɪl кріп 

215.  lettuce  ˈlɛtɪs салат-латук 

216.  parsley  ˈpɑːsli петрушка 

217.  cabbage  ˈkæbɪʤ капуста 

218.  carrot  ˈkærət морква 

219.  tomato  təˈmɑːtəʊ помідор 

220.  garlic  ˈgɑːlɪk часник 

221.  potatoes  pəˈteɪtəʊz картопля 

222.  beet  biːt буряк 

223.  walnut  ˈwɔːlnʌt грецький горіх 

224.  persimmon  pɜːˈsɪmən хурма 

225.  raspberries  ˈrɑːzbəriz малина 

226.  pineapple  ˈpaɪnˌæpl ананас 



227.  pomegranate  ˈpɒmˌgrænɪt гранат 

228.  coconut  ˈkəʊkənʌt кокос 

229.  tangerine  ˌtænʤəˈriːn мандарин 

230.  watermelon  ˈwɔːtəˌmɛlən кавун 

231.  cranberries   ˈkrænbəriz журавлина 

232.  gooseberries  ˈgʊzbəriz аґрус  

233.  strawberries  ˈstrɔːbəriz полуниця 

234.  kiwi  ˈkiːwi(ː) ківі 

235.  date  deɪt фінік 

236.  dried apricots  draɪd ˈeɪprɪkɒts курага 

237.  fig  fɪg інжир 

238.  prunes  pruːnz чорнослив 

239.  raisins  ˈreɪznz родзинки 

240.  sultana sʌlˈtɑːnə кишмиш  

241.  almond  ˈɑːmənd мигдаль 

242.  hazelnut  ˈheɪzlnʌt фундук 

243.  currants (red, black)  ˈkʌrənts (rɛd, 

blæk) 
смородина (червона, 
черна) 

244.  peanut  ˈpiːnʌt арахіс 

245.  white, sweet cherry  waɪt, swiːt ˈʧɛri черешня 

246.  sunflower / olive oil  ˈsʌnˌflaʊə / ˈɒlɪv 

ɔɪl 
соняшникова олія, 

оливкова олія 

247.  bay leaf  beɪ liːf лавровий лист 

248.  mustard  ˈmʌstəd гірчиця 

249.  vinegar  ˈvɪnɪgə оцет 

250.  ketchup  ˈkɛʧəp кетчуп 

251.  horseradish  ˈhɔːsˌrædɪʃ хрін 

252.  nutmeg  ˈnʌtmɛg мускатний горіх 

253.  cinnamon  ˈsɪnəmən кориця 

254.  chili  ˈʧɪli чилійський 

стручковий перець 

255.  curry   ˈkʌri карі 

256.  to add smth to taste  tuː æd smth tuː 

teɪst 
додати щось за 

смаком 

257.  to dress the salad 
with  

tuː drɛs ðə ˈsæləd 
wɪð 

заправити салат 

258.  dressed, seasoned 

with   

drɛst, ˈsiːznd wɪð заправлений 

259.  to sprinkle with 

(salt)  

tuː ˈsprɪŋkl wɪð 

(sɔːlt) 
посипати (сіллю) 

260.  heavily /lightly ˈhɛvɪli /ˈlaɪtli сильно / трохи 



spiced  spaɪst гострий 

261.  DRINKS AND 

BEVERAGES 

drɪŋks ænd ˈbɛvər

ɪʤɪz 
напої 

262.  fizzy=sparkling ˈfɪzi=ˈspɑːklɪŋ газоване/ ігристе 

263.  still stɪl неігристе 

264.  a blend of tea / 
coffee 

ə blɛnd ɒv tiː/ 
ˈkɒfi 

сорт чаю/кави 

265.  to brew tea  tuː bruː tiː заварювати чай 

266.  to drink to…  tuː drɪŋk tuː… пити за… 

267.  dry / semi-dry/ 

sweet/ semi-sweet/ 

fortified / vintage 

wine  

draɪ / ˈsɛmi-draɪ/ 

swiːt/ ˈsɛmi-

swiːt/ ˈfɔːtɪfaɪd / 

ˈvɪntɪʤ waɪn 

сухе / напівсухе / 

солодке / 

напівсолодке / 

кріплене / 

витримане вино 

268.  a cork ə kɔːk корок 

269.  a bottle stopper  ə ˈbɒtl ˈstɒpə корок пляшки 

270.  to pull a cork with a 
corkscrew  

tuː pʊl ə kɔːk wɪð 
ə ˈkɔːkskruː 

доставати корок 
штопором 

271.  (fruit) juice  (fruːt) ʤuːs (фруктовий) сік 

272.  (Scotch) whisky  (skɒʧ) ˈwɪski віскі 

273.  beer / lager bɪə / ˈlɑːgə пиво 

274.  brandy (cognac)  ˈbrændi (ˈkɒnjæk) бренди (коньяк) 

275.  champagne  ʃæmˈpeɪn шампанське 

276.  cocktail  ˈkɒkteɪl коктейль 

277.  cocоa cocоeɪ какао 

278.  coke  kəʊk кока-кола 

279.  hot chocolate  hɒt ˈʧɒkəlɪt гарячий шоколад 

280.  instant coffee  ˈɪnstənt ˈkɒfi розчинна кава 

281.  lemonade  ˌlɛməˈneɪd лимонад 

282.  liqueur  lɪˈkjʊə лікер 

283.  milkshake  ˈmɪlkʃeɪk молочний коктейль 

284.  mineral / spring 

water  

ˈmɪnərəl / 

springwater 

мінеральна вода , з 

джерела 

285.  sherry  ˈʃɛri херес 

286.  stewed fruit  stewedfruit компот 

287.  smoothie ˈsmuːði смузі 

288.  strong / middling / 

weak tea  

strɒŋ / ˈmɪdlɪŋ / 

wiːk tiː 
міцний / середньо-

заварений / слабкий 

чай 

289.  strong / black / 
white coffee  

strɒŋ / blæk / 

whitecoffee 
міцна/ чорна /кава 
с молоком 

290.  a pint of beer / half- ə paɪnt ɒv bɪə / пінта пива (0,57 л) / 



pint of beer  hɑːf-paɪnt ɒv bɪə пів пінти пива 

291.  fizzydrink / soda / 

pop  

fizzydrink / 
ˈsəʊdə / pɒp 

газована вода 

шипучий напій 

292.  to grind coffee beans 
on a coffee grinder  

tuː graɪnd ˈkɒfi 
biːnz ɒn ə ˈkɒfi 

ˈgraɪndə 

молоти кавові зерна 
в кавомолці 

 

Unit 14 

So many countries, so many customs 

1.  a bar  ə bɑː   бар 

2.  a wine bar  ə waɪn bɑː   винний бар 

3.  a snack bar  ə snæk bɑː   закусочна 

4.  an espresso bar= a 

coffee shop / a 

coffee house 

ən ɛˈsprɛsəʊ bɑː= 

ə ˈkɒfi ʃɒp / ə 

ˈkɒfi haʊs  

кав’ярня 

5.  a tea room ə tiː ruːm  кафе-кондитерська, 

чайна 

6.  a (self-service, 

pavement) café  

eɪ (sɛlf-ˈsɜːvɪs, 

ˈpeɪvmənt) café  
кафе 

самообслуговування 

7.  a pub   ə pʌb   паб 

8.  a pizza place (house)   ə ˈpiːtsə pleɪs 
(haʊs)  

піцерія 

9.  a pancake house  ə ˈpænkeɪk haʊs   кафе, де подаються 

млинці 

10.  a sandwich shop ə ˈsænwɪʤ ʃɒp  бутербродна 

11.  a station buffet ə ˈsteɪʃən  ˈbʊfeɪ придорожнє кафе-

буфет 

12.  a canteen / a 

cafeteria  

ə kænˈtiːn / ə 

ˌkæfɪˈtɪərɪə   
їдальня 

13.  a restaurant ə ˈrɛstrɒnt  ресторан 

14.  a fast-food 

restaurant  

ə fɑːst-fuːd 

ˈrɛstrɒnt   
ресторан фаст-фуд 

15.  a diner ə ˈdaɪnə  вагон-ресторан 

16.  a seafood, fish 

restaurant  

ə ˈsiːfuːd, fɪʃ 

ˈrɛstrɒnt   
рибний ресторан 

17.  a theme restaurant  ə θiːm ˈrɛstrɒnt   тематичний 

ресторан 

18.  a bring your own ə brɪŋ jɔːr əʊn ресторан, де 



restaurant   ˈrɛstrɒnt   відвідувачі 

приносять свою їжу 

19.  a take away (a take-
out)  

ə teɪk əˈweɪ (ə 
teɪk-aʊt)  

ресторан, що продає 
їжу з собою 

20.  a food truck = a 

mobile canteen 

ə fuːd trʌk = ə 

ˈməʊbaɪl 

kænˈtiːn  

ресторан на колесах 

21.  a (street) food stall eɪ (striːt) fuːd 

stɔːl  
кіоск вуличної їжі 

22.  a picnic site  ə ˈpɪknɪk saɪt   галявина для пікніка 

23.  an eatery ən ˈiːtəri  (їдальня) 

24.  clientele  ˌkliːɑːnˈtɛl   постійні клієнти 

25.  disguise dɪsˈgaɪz  маскування 

26.  gratification ˌgrætɪfɪˈkeɪʃən  задоволення 

27.  tankard ˈtæŋkəd  високий пивний 

кухоль  

28.  vain veɪn  пустий, 
самозакоханий 

29.  harridan ˈhærɪdən  відьма, карга 

30.  semblance ˈsɛmbləns  схожість, 

уподібнення 

31.  cuisine  kwi(ː)ˈziːn   кухня 

32.  customers  ˈkʌstəməz   клієнти 

33.  menu  ˈmɛnjuː   меню 

34.  preserved  prɪˈzɜːvd   консервований 

35.  vegetarian  ˌvɛʤɪˈteərɪən   вегетаріанський 

36.  posh pɒʃ  надзвичайний 

37.  lounge    laʊndʒ laʊnʤ lɑːʊndʒ  бар першого класу 

38.  a three-course 

dinner  

ə θriː-kɔːs ˈdɪnə   обід із трьох страв 

39.  an appetizer (starter, 

entrée) = hors 
d’oeuvre  

ən ˈæpɪtaɪzə 

(ˈstɑːtə, entréiː) = 
hors ˈdɜːvrə   

страва, яка 

пробуджує апетит, 
закуска 

40.  first course   fɜːst kɔːs   перша страва 

41.  to have smth as a 

main course  

tuː hæv smth 

æz ə meɪn kɔːs   
головна страва 

42.  a side dish ə saɪd dɪʃ  гарнір 

43.  a garnish  ə ˈgɑːnɪʃ   прикраса (із 

продукту) 

44.  a dessert (of sweets, 

puddings, nuts and 

honey) 

ə dɪˈzɜːt (ɒv 

swiːts, ˈpʊdɪŋz, 

nʌts ænd ˈhʌni)  

десерти (цукерки, 

пудинги, треті 

страви 



45.  for dessert fɔː dɪˈzɜːt  на десерт 

46.  a wine list ə waɪn lɪst  винна карта 

47.  house wine haʊs waɪn  домашнє вино 

48.  a bottle of house red 

/ a glass of house 
white 

ə ˈbɒtl ɒv haʊs 

rɛd / ə glɑːs ɒv 
haʊs waɪt  

пляшка / бокал 

домашнього вина 

49.  table d’hote = the set 

menu  

ˈteɪbl d'hote = ðə 

sɛt ˈmɛnjuː   
комплексний обід 

50.  a la carte  ə lɑː kɑːt   порційний 

51.  a large / medium / 

small portion 

ə lɑːʤ / ˈmiːdjəm 

/ smɔːl ˈpɔːʃən  
велика/ середня/ 

маленька порція 

52.  another helping  əˈnʌðə ˈhɛlpɪŋ   ще одна порція 

53.  a refill ə ˈriːfɪl  добавка 

54.  to finish off with tuː ˈfɪnɪʃ ɒf wɪð  розправитись з 

55.  rapid service  ˈræpɪd ˈsɜːvɪs   швидке 

обслуговування 

56.  friendly 

conversation  

ˈfrɛndli 

ˌkɒnvəˈseɪʃən   
дружня розмова 

57.  background music  ˈbækgraʊnd 

ˈmjuːzɪk   
музичний фон 

58.  a nice view  ə naɪs vjuː   красивий вигляд 

59.  popularity of the 

place  

ˌpɒpjʊˈlærɪti ɒv 

ðə pleɪs   
популярність місця 

60.  a varied menu  ə ˈveərɪd ˈmɛnjuː   різноманітне меню 

61.  a good wine list  ə gʊd waɪn lɪst   хороша винна карта 

62.  comfortable seating  ˈkʌmfətəbl ˈsiːtɪŋ   зручні місця для 

сидіння 

63.  romantic 

atmosphere  

rɛʊˈmæntɪk 

ˈætməsfɪə   
романтична 

атмосфера 

64.  location close to 
nature  

ləʊˈkeɪʃən kləʊs 
tuː ˈneɪʧə   

поруч з природою 

65.  cheap prices  ʧiːp ˈpraɪsɪz   низькі ціни 

66.  attractive décor  əˈtræktɪv diːékɔː   привабливий декор 

67.  self-service  sɛlf-ˈsɜːvɪs   самообслуговування 

68.  smartly-dressed 

staff  

ˈsmɑːtli-drɛst 

stɑːf   
гарно вбраний 

персонал 

69.  a chef  ə ʃɛf   шеф-повар 

70.  a head waiter  ə hɛd ˈweɪtə   метрдотель 

71.  a waiter  ə ˈweɪtə   офіціант 

72.  a barman  ə ˈbɑːmən   бармен 

73.  a bus boy  ə bʌs bɔɪ   помічник офіціанта, 

що прибирає 



брудний посуд 

74.  a knife for the main 

course  

ə naɪf fɔː ðə meɪn 

kɔːs   
ніж для головної 

страви 

75.  cup and saucer  kʌp ænd ˈsɔːsə   чашка і блюдце 

76.  napkin  ˈnæpkɪn   серветка 

77.  fork for entrée  fɔːk fɔː entréiː   вилка для закуска 

78.  wine glass  waɪn glɑːs   бокал для вина 

79.  spoon for soup  spuːn fɔː suːp   ложка для супа 

80.  fork for the main 

course  

fɔːk fɔː ðə meɪn 

kɔːs   
вилка для головної 

страви 

81.  plate  pleɪt   тарілка 

82.  bread and butter 

plate  

brɛd ænd ˈbʌtə 

pleɪt   
бутербродна тарілка 

83.  teaspoon  ˈtiːˌspuːn   чайна ложка 

84.  juice glass  ʤuːs glɑːs   склянка для соку 

85.  butter knife  ˈbʌtə naɪf   ніж для масла 

86.  to ask diffidently  tuː ɑːsk 

ˈdɪfɪdəntli   
спитати невпевнено 

87.  to settle an old score 

with  

tuː ˈsɛtl ən əʊld 

skɔː wɪð   
зводити старі 

рахунки з кимось 

88.  to deserve a treat  tuː dɪˈzɜːv ə triːt   заслуговувати на 
частування 

89.  to catch glimpse of 

smb  

tuː kæʧ glɪmps 

ɒv smb   
побачити мигцем 

90.  to show gratification  tuː ʃəʊ 

ˌgrætɪfɪˈkeɪʃən   
проявити 

задоволення 

91.  to see one’s long 

face  

tuː siː wʌnz lɒŋ 

feɪs   
побачити 

розчарування 

92.  to put a spoke in 

one’s wheel  

tuː pʊt ə spəʊk 

ɪn wʌnz wiːl   
ставити палки у 

колеса 

93.  to feel like a spirit in 
heaven  

tuː fiːl laɪk ə 
ˈspɪrɪt ɪn ˈhɛvn   

бути на сьомому небі 
від щастя 

94.  ORDERING AND 

OFFERING  

ˈɔːdərɪŋ ænd 

ˈɒfərɪŋ   
замовлення та 

пропозиція 

95.  Are you ready to 

order?  

ɑː juː ˈrɛdi tuː 

ˈɔːdə?  
Ви готові зробити 

замовлення? 

96.  Can I take your 

order?  

kæn aɪ teɪk jɔːr 

ˈɔːdə?  
Можна прийняти 

ваше замовлення? 

97.  What would you like 

to start with?  

wɒt wʊd juː laɪk 

tuː stɑːt wɪð?  
З чого би ви хотіли 

почати? 

98.  What would you like 
as the main dish? 

wɒt wʊd juː laɪk 
æz ðə meɪn dɪʃ?  

Що ви візьмете в 
якості головної 



страви 

99.  What would you like 

to go with?  

wɒt wʊd juː laɪk 

tuː gəʊ wɪð?  
З чим ви будете…? 

100.  Would you like 
anything to drink?  

wʊd juː laɪk 
ˈɛnɪθɪŋ tuː 

drɪŋk?  

Хочете що-небудь 
випити? 

101.  Can I get you tea or 

coffee?  

kæn aɪ gɛt juː tiː 

ɔː ˈkɒfi?  
Принести вам чай чи 

каву? 

102.  I’d like to start 

with…  

aɪd laɪk tuː stɑːt 

wɪð…  
Я би хотів почати з… 

103.  What do you 

recommend?  

wɒt duː juː 

ˌrɛkəˈmɛnd?  
Що би ви 

порекомендували? 

104.  What’s the (seafood 
chowder) like? 

wɒts ðiː (ˈsiːfuːd 
ˈʧaʊdə) laɪk?  

А що таке (рибний 
суп)? 

105.  Help yourself to 

(sandwiches).  

hɛlp jɔːˈsɛlf tuː 

(ˈsænwɪʤɪz).  
Пригощайтесь 

(сэндвічами). 

106.  Would you like a 

second helping?  

wʊd juː laɪk ə 

ˈsɛkənd ˈhɛlpɪŋ?  
Хочете ще? 

107.  a candy counter ə ˈkændi ˈkaʊntə  прилавок з 

цукерками 

108.  fast food chains fɑːst fuːd ʧeɪnz  мережа закладів 

швидкого 
харчування 

 

Unit 15 

Shall we shop till we drop? 

1.   a shop / store  ə ʃɒp / stɔː   магазин 

2.  a shopping center / 
centre /mall  

ə ˈʃɒpɪŋ ˈsɛntə / 
ˈsɛntə /mɔːl   

торговий центр 

3.  a chain store  ə ʧeɪn stɔː   однотипні роздрібні 

магазини одної 

фірми 

4.  a supermarket  ə ˈsjuːpəˌmɑːkɪt   супермаркет 

5.  a department store   ə dɪˈpɑːtmənt 

stɔː   
універмаг 

6.  a stall / stand  ə stɔːl / stænd   прилавок 

7.  a kiosk  ə ˈki(ː)ɒsk   кіоск 

8.  dairy products  ˈdeəri ˈprɒdʌkts   молочні продукти, 



молочний магазин 

9.  a butcher’s / 

butcher shop  

ə ˈbʊʧəz / ˈbʊʧə 

ʃɒp   
м’ясний магазин 

10.  a grocer’s / grocery 
store  

ə ˈgrəʊsəz / 
ˈgrəʊsəri stɔː   

бакалійний магазин 

11.  a baker’s / bakery   ə ˈbeɪkəz / 

ˈbeɪkəri   
пекарня, хлібний 

магазин 

12.  a florist’s/ a flower 

shop 

ə ˈflɒrɪsts/ ə 

ˈflaʊə ʃɒp  
квітковий магазин 

13.  a fishmonger’s  ə ˈfɪʃˌmʌŋgəz   рибний магазин 

14.  a confectioner’s 

/confectionary / 

sweet-shop  

ə kənˈfɛkʃnəz 

/kənˈfɛkʃənəri / 

ˈswiːʧɒp   

кондитерський 

магазин 

15.  a greengrocer’s / 
greengrocery 

ə ˈgriːnˌgrəʊsəz / 
ˈgriːnˌgrəʊsəri  

овочевий магазин 

16.  an off-license / 

liquor store 

ən ɒf-ˈlaɪsəns / 

ˈlɪkə stɔː  
лікеро-горілчаний 

магазин 

17.  a tobacconist’s  ə təˈbækənɪsts   тютюнова лавка 

18.  a chemist’s / 

drugstore 

/pharmacy  

ə ˈkɛmɪsts / 

ˈdrʌgstɔː 

/ˈfɑːməsi   

аптека 

19.  a newsagent’s   ə ˈnjuːzˌeɪʤ(ə)nts   газетний кіоск 

20.  a boutique  ə buːˈtiːk   бутик (невеликий 

магазин жіночого 
одягу) 

21.  a gift shop  ə gɪft ʃɒp   магазин подарунків 

22.  a bookshop / 

bookstore  

ə ˈbʊkʃɒp / 

ˈbʊkstɔː   
книжний магазин 

23.  a hardware shop  ə ˈhɑːdweə ʃɒp   господарський 

магазин 

24.  an antique shop  ən ænˈtiːk ʃɒp   магазин 

антикваріату 

25.  footwear  ˈfʊtweə   взуття 

26.  perfumery and 

toiletries  

pəˈfjuːməri ænd 

ˈtɔɪlɪtriz   
парфумерія і 

туалетні засоби 

27.  household goods   ˈhaʊshəʊld gʊdz   господарські товари 

28.  hosiery  ˈhəʊzɪəri   панчішні вироби 

29.  souvenirs  ˈsuːvənɪəz   сувеніри 

30.  jewellery / jewelry  ˈʤuːəlri / 
ˈʤuːəlri   

ювелірні вироби 

31.  a stationer’s / 

stationery  

ə ˈsteɪʃnəz / 

ˈsteɪʃnəri   
канцелярські товари 



32.  electric appliances  ɪˈlɛktrɪk 

əˈplaɪənsɪz   
електротовари 

33.  sportswear / 
sporting goods  

ˈspɔːtsˌweə / 
ˈspɔːtɪŋ gʊdz   

спортивні товари 

34.  pottery / ceramics   ˈpɒtəri / 

sɪˈræmɪks   
кераміка 

35.  glassware  ˈglɑːsweə   посуд 

36.  silverware  ˈsɪlvəweə   вироби із срібла 

37.  haberdashery  ˈhæbədæʃəri   галантерея 

38.  a wallet  ə ˈwɒlɪt   гаманець (чоловічий) 

39.  a purse  ə pɜːs   гаманець (жіночий) 

40.  cash  kæʃ   готівка 

41.  currency  ˈkʌrənsi   валюта 

42.  change  ʧeɪnʤ   решта 

43.  a (heavy) fine  eɪ (ˈhɛvi) faɪn   (великий) штраф 

44.  a fee  ə fiː   гонорар 

45.  a fine/ a heavy fine ə faɪn/ ə ˈhɛvi 

faɪn  
пеня/значний 

штраф 

46.  fare  feə   вартість проїзду 

47.  a tax  ə tæks   податок 

48.  to fritter away tuː ˈfrɪtər əˈweɪ  розтрачувати 

49.  to pay back  tuː peɪ bæk   оплатити, виплатити 

50.  to save money tuː seɪv ˈmʌni  заощаджувати гроші 

51.  to manage on a sum 

of money 

tuː ˈmænɪʤ ɒn ə 

sʌm ɒv ˈmʌni  
вкластися у суму 

грошей 

52.  to get money from a 
cashpoint 

tuː gɛt ˈmʌni 
frɒm ə ˈkæʃpɔɪnt  

отримати гроші з 
банкомату 

53.  to be a shopaholic tuː biː ə 

ˌʃɒpəˈhɒlɪk  
бути шопоголіком 

54.  a spendthrift ə ˈspɛndθrɪft  марнотратник 

55.  heir eə  спадкоємець 

56.  crave kreɪv  жадати 

57.  gamblers ˈgæmbləz  картярі 

58.  to refund  tuː ˈriːfʌnd   повертати гроші, 

відшкодувати 

59.  to exchange  tuː ɪksˈʧeɪnʤ   обмінювати 

60.  to lend  tuː lɛnd   позичати (комусь) 

61.  to borrow  tuː ˈbɒrəʊ   позичати (у когось) 

62.  to cost  tuː kɒst   коштувати 

63.  to cost a fortune  tuː kɒst ə ˈfɔːʧən   коштувати великих 

грошей (цілий 
статок) 



64.  to sell  tuː sɛl   продавати 

65.  to spend  tuː spɛnd   витрачати 

66.  to buy  tuː baɪ   купувати 

67.  to waste  tuː weɪst   витрачати 

надаремно 

68.  big / easy / pocket 
/ spending prize / 

paper money  

bɪg / ˈiːzi / 
ˈpɒkɪt / ˈspɛndɪŋ 

praɪz / ˈpeɪpə 

ˈmʌni   

скажені/ легко 
зароблені / 

кишенькові/ 

грошовий приз / 

паперові гроші 

69.  a five-pound note   ə faɪv-paʊnd 

nəʊt   
п’яти фунтова 

купюра 

70.  a ten-cent coin  ə tɛn-sɛnt kɔɪn   десяти центова 
монета 

71.  to pay by cheque  tuː peɪ baɪ ʧɛk   платити чеком 

72.  to introduce the 

single currency  

tuː ˌɪntrəˈdjuːs 

ðə ˈsɪŋgl ˈkʌrənsi   
увести єдину валюту 

73.  income tax  ˈɪnkʌm tæks   податок на прибуток 

74.  to have money on 

oneself  

tuː hæv ˈmʌni 

ɒn wʌnˈsɛlf   
мати гроші при собі 

75.  to buy goods at a 

discount  

tuː baɪ gʊdz æt ə 

ˈdɪskaʊnt   
купувати товари із 

знижкою 

76.  to refund the full 

cost of the purchase  

tuː ˈriːfʌnd ðə fʊl 

kɒst ɒv ðə ˈpɜːʧəs   
відшкодувати повну 

вартість покупки 

77.  a payday ə ˈpeɪdeɪ  день виплати 
зарплати 

78.  a real bargain ə rɪəl ˈbɑːgɪn  вигідна покупка 

79.  a three-for-two offer  ə θriː-fɔː-tuː ˈɒfə   пропозиція купити 

два за ціною трьох 

80.  a sucker for a 

special offer 

ə ˈsʌkə fɔːr ə 

ˈspɛʃəl ˈɒfə  
мисливець за 

вигідною 

пропозицією 

81.  a clearout sale ə clearout seɪl  повний розпродаж 

82.  a set a fairly tight 

budget  

ə sɛt ə ˈfeəli taɪt 

ˈbʌʤɪt   
дуже обмежений 

бюджет 

83.  to blow all our 
savings in one go  

tuː bləʊ ɔːl ˈaʊə 
ˈseɪvɪŋz ɪn wʌn 

gəʊ   

витрати усі 
заощадження за 

один раз 

84.  to be hard up  tuː biː hɑːd ʌp   дуже потребувати 

грошей 

85.  a consumer  ə kənˈsjuːmə   споживач 

86.  shopping list  ˈʃɒpɪŋ lɪst   список покупок 



87.  a cart  ə kɑːt   візок 

88.  an electronic pricing 

scanner  

ən ɪlɛkˈtrɒnɪk 

ˈpraɪsɪŋ ˈskænə   
сканер цін 

89.  downtown  ˈdaʊntaʊn   діловий центр міста 

90.  the price tag  ðə praɪs tæg   цінник 

91.  to charge / 
overcharge 

/undercharge  

tuː ʧɑːʤ / 
ˌəʊvəˈʧɑːʤ 

/ˌʌndəˈʧɑːʤ   

призначати/ 
зависити / занизити 

ціну 

92.  revenue  ˈrɛvɪnjuː   прибуток, виручка 

93.  a sales tax  ə seɪlz tæks   податок з продажів 

94.  a shopkeeper  ə ˈʃɒpˌkiːpə   власник магазину 

95.  a shop assistant / 

sales clerk 

ə ʃɒp əˈsɪstənt / 

seɪlz klɑːk  
продавець 

96.  window-shopping  ˈwɪndəʊˌʃɒpɪŋ   розглядування 

вітрин 

97.  a shopping window  ə ˈʃɒpɪŋ ˈwɪndəʊ   вітрина 

98.  a wholesaler  ə ˈhəʊlseɪlə   гуртовик 

99.  a retailer  ə riːˈteɪlə   роздрібний 
торговець 

100.  a counter  ə ˈkaʊntə   прилавок 

101.  a cash desk  ə kæʃ dɛsk   каса 

102.  check-in-counter  ʧɛk-ɪn-ˈkaʊntə   контроль з касою на 

виході 

103.  to weigh smth on 

the scales 

tuː weɪ smth ɒn 

ðə skeɪlz  
зважити щось на 

вагах 

104.  to wrap   tuː ræp   загортати 

105.  consumer goods  kənˈsjuːmə gʊdz   товари народного 

вжитку 

106.  a queue  ə kjuː   черга 

107.  to stand in a line  tuː stænd ɪn ə 

laɪn   
стояти у черзі 

108.  to get the hang of 
smth  

tuː gɛt ðə hæŋ 
ɒv smth   

гарно навчитися 
щось робити 

109.  to be dazzled   tuː biː ˈdæzld   бути засліпленим 

110.  to have an eye for 

smth  

tuː hæv ən aɪ fɔː 

smth   

бути здатним щось 

помітити, оцінити 

111.  to be at ease  tuː biː æt iːz   почувати себе зручно 

112.  to be up to a 

standard   

tuː biː ʌp tuː ə 

ˈstændəd   
відповідати 

стандартам 

113.  to be puzzled   tuː biː ˈpʌzld   дивуватися 

114.  a bag of potatoes, 

apples, oranges  

ə bæg ɒv 

pəˈteɪtəʊz, 
пакет картоплі, 

яблук, апельсинів 



ˈæplz,ˈɒrɪnʤɪz   

115.  a box of matches, 

chocolates, cigars  

ə bɒks ɒv 

ˈmæʧɪz, 
ˈʧɒkəlɪts,sɪˈgɑːz   

коробка сірників, 

цукерок, сигар 

116.  a tub of ice-cream, 

cottage cheese, 

margarine  

ə tʌb ɒv 

ˈaɪsˈkriːm, 

cottagecheese, 
ˌmɑːʤəˈriːn   

пачка морозива, 

м’якого сиру, 

маргарину 

117.  a packet of biscuits, 

cigarettes  

ə ˈpækɪt ɒv 

ˈbɪskɪts, 
ˌsɪgəˈrɛts   

пачка печива, 

сигарет 

118.  a can / bottle of 

coca cola, beer  

ə kæn / ˈbɒtl ɒv 

ˈkəʊkə ˈkəʊlə, bɪə   
банка кока-коли, 

пива 

119.  a bottle of perfume ə ˈbɒtl ɒv 

ˈpɜːfjuːm  
пляшечка парфумів 

120.  a carton of milk, 

fruit juice  

ə ˈkɑːtən ɒv 

mɪlk, fruːt ʤuːs   
пакет молока, 

фруктового соку 

121.  a jar of instant 

coffee, jam, honey  

ə ʤɑːr ɒv 

ˈɪnstənt ˈkɒfi, 
ʤæm, ˈhʌni   

банка розчинної 

кави, варення, меду 

122.  a tin of beans, 

sardines  

ə tɪn ɒv biːnz, 

sɑːˈdiːnz   
жерстяна банка 

бобів, сардин 

123.  a case of jewellery, 

spectacles, pencils  

ə keɪs ɒv 

ˈʤuːəlri, 

ˈspɛktəklzˈpɛnslz   

футляр для прикрас, 

окулярів, олівців 

124.  a tube of ointment, 

toothpaste, face 

cream  

ə tjuːb ɒv 

ˈɔɪntmənt,ˈtuːθp

eɪst, feɪs kriːm   

тюбик мазі, зубної 

пасти, крему для 

обличчя 

125.  a sachet of 
shampoo, tomato 

sauce  

ə ˈsæʃeɪ ɒv 
ʃæmˈpuː, 

təˈmɑːtəʊ sɔːs   

пакетик шампуню, 
томатного соусу 

126.  a bar of chocolate, 

soap   

ə bɑːr ɒv ˈʧɒkəlɪt, 

səʊp   
плитка шоколаду, 

шматок мила 

127.  a bunch of parsley, 

grapes, flowers  

ə bʌnʧ ɒv ˈpɑːsli, 

greɪps,ˈflaʊəz   
пучок петрушки, 

кетяга винограду, 

букет квітів 

128.  a joint of beef   ə ʤɔɪnt ɒv biːf   лопатка яловичини 

129.  a dozen of eggs  ə ˈdʌzn ɒv ɛgz   десяток яєць 

130.  a reel of thread   ə riːl ɒv θrɛd   котушка ниток 

131.  a roll of wall paper   ə rəʊl ɒv wɔːl 
ˈpeɪpə   

рулон шпалер 

132.  a pair of gloves  ə peər ɒv glʌvz   пара рукавичок 



133.  а pile of books  а paɪl ɒv bʊks   кіпа книг 

134.  a stack of CDs  ə stæk ɒv siː-diːz   стелаж компакт-

дисків 

Serving a Customer 

135.  Can I help you? –  kæn aɪ hɛlp juː? 

–  
Чи можу я вам 
допомогти? 

136.  Are you being 

served?   

ɑː juː ˈbiːɪŋ 

sɜːvd?  
Вас обслуговують? 

137.  What size are you?   wɒt saɪz ɑː juː?  Який у вас розмір? 

138.  I advise you to…   aɪ ədˈvaɪz juː 

tuː…  
Я раджу вам… 

139.  We have … on sale.  wiː hæv … ɒn 

seɪl.  
У нас є … у продажу. 

140.  It’s on sale. It’s only 

($ 5).  

ɪts ɒn seɪl. ɪts 

ˈəʊnli ($ 5).  
Це продається. 

Коштує лише… 

141.  We’ve run out of the 
size. 

wiːv rʌn aʊt ɒv 
ðə saɪz  

У нас немає цього 
розміру. 

142.  I’m afraid we are 

out of it at the 

moment.  

aɪm əˈfreɪd wiː 

ɑːr aʊt ɒv ɪt æt 

ðə ˈməʊmənt  

Боюсь, в даний 

момент у нас 

немає… 

143.  You won’t find a 

better bargain in 

the whole city.   

juː wəʊnt faɪnd ə 

ˈbɛtə ˈbɑːgɪn ɪn 

ðə həʊl ˈsɪti 

Ви не знайдете 

кращої пропозиції в 

цілому місті. 

144.  How do they fit, 
madam / sir?  

haʊ duː ðeɪ fɪt, 
ˈmædəm / sɜː 

Вам зручно? 

145.  Any particular 

colour / style?  

ˈɛni pəˈtɪkjʊlə 

ˈkʌlə / staɪl 
Якийсь певний колір 

/ стиль? 

146.  This one comes only 

in black and red.  

ðɪs wʌn kʌmz 

ˈəʊnli ɪn blæk 

ænd rɛd 

Це є лише в чорному 

і червоному кольорі. 

147.  Would you like to 

try it on?   

wʊd juː laɪk tuː 

traɪ ɪt ɒn   
Ви б не хотіли 

приміряти? 

148.  Would you like to 
try a bigger/ 

smaller size?  

wʊd juː laɪk tuː 
traɪ ə ˈbɪgə/ 

ˈsmɔːlə saɪz 

Ви б хотіли 
приміряти 

більший/менший 

розмір? 

149.  Does it fit?  dʌz ɪt fɪt Зручно? 

150.  Thank you for your 

purchase.  

θæŋk juː fɔː jɔː 

ˈpɜːʧəs  
Спасибі за покупку. 

                                    BuyingThings 

151.  Excuse me, can you 

help me?  

ɪksˈkjuːs miː, 

kæn juː hɛlp miː 
Вибачте, Ви б могли 

мені допомогти? 



152.  I’m looking for…  aɪm ˈlʊkɪŋ fɔː…  Я шукаю… 

153.  I’m just looking 

around.  

aɪm ʤʌst ˈlʊkɪŋ 

əˈraʊnd 
Я просто дивлюся. 

154.  Can I get…?  kæn aɪ gɛt…  Можна мені… 

155.  What colours do 
you have it in? 

wɒt ˈkʌləz duː 
juː hæv ɪt ɪn  

В яких кольорах у 
вас є…? 

156.  Can I try this on?  kæn aɪ traɪ ðɪs 

ɒn 
Можна приміряти? 

157.  Do you have this … 

in size…?  

duː juː hæv ðɪs 

… ɪn saɪz…  
Чи є у вас … в … 

розмірі? 

158.  It doesn’t fit.  ɪt dʌznt fɪt Не підходить. 

159.  It (doesn’t go) goes 

well with my 

trousers.  

ɪt (dʌznt gəʊ) 

gəʊz wɛl wɪð maɪ 

ˈtraʊzəz 

Це (не) підходить до 

моїх брюк. 

160.  I don’t like it.  aɪ dəʊnt laɪk ɪt  Мені це не 
подобається. 

161.  I’m afraid not in 

that style…  

aɪm əˈfreɪd nɒt 

ɪn ðæt staɪl…  
Я боюсь, що не у 

цьому стилі. 

162.  It’s (a bit) too tight / 

loose on me.   

ɪts (ə bɪt) tuː taɪt 

/ luːs ɒn miː  
(Трохи) занадто 

обтягує мене / вільно 

на мені. 

163.  It’s two sizes too 

large.  

ɪts tuː ˈsaɪzɪz tuː 

lɑːʤ  
Це на два розміри 

більше. 

164.  Can I have the next 
size up /down?  

kæn aɪ hæv ðə 
nɛkst saɪz ʌp 

/daʊn  

Можна мені на 
розмір більше / 

меньше? 

165.  Can I see something 

else?  

kæn aɪ siː 

ˈsʌmθɪŋ ɛls  
Можна подивитись 

щось іще? 

166.  No, thank you. I’ll 

have / take this.  

nəʊ, θæŋk juː. 

aɪl hæv / teɪk 

ðɪs 

Ні, дякую. Я візьму 

це. 

167.  cotton  ˈkɒtn   бавовна 

168.  printed cotton  ˈprɪntɪd ˈkɒtn   ковдра 

169.  wool  wʊl   шерсть 

170.  velvet  ˈvɛlvɪt   оксамит 

171.  cotton velvet  ˈkɒtn ˈvɛlvɪt   вельвет 

172.  chamois / suede   ˈʃæmwɑː / sweɪd   замша 

173.  linen   ˈlɪnɪn   постільна білизна 

174.  underwear  ˈʌndəweə   нижня білизна 

175.  door-to-door sales dɔː-tuː-dɔː seɪlz  по квартирний 
продаж 

176.  shopping basket ˈʃɒpɪŋ ˈbɑːskɪt  купівельний кошик 



177.  braces  ˈbreɪsɪz   підтяжки 

178.  a cuff   ə kʌf   манжет 

179.  cufflinks   ˈkʌflɪŋks   запонки 

180.  a tie pin   ə taɪ pɪn шпилька для 

краватки 

181.  a bracelet  ə ˈbreɪslɪt   браслет 

182.  a brooch  ə brəʊʧ   брошка 

183.  a hairpin  ə ˈheəpɪn   заколка для волосся 

184.  textiles ˈtɛkstaɪlz  тканини 

185.  silk  sɪlk   шовк 

186.  nylon   ˈnaɪlən   нейлон 

187.  knitted wear   ˈnɪtɪd weə трикотаж 

 

Unit 16 

Good clothes open all doors 

1.  an anorak  ən ˈænəræk   куртка з 
капюшоном  

2.  a bow-tie  ə baʊ-taɪ   краватка-метелик 

3.  boxer shorts (men's 

underwear that fits 

loosely) 

ˈbɒksə ʃɔːts   труси (чол.) вільного 

крою 

4.  a brassiere (bra)  ə ˈbræsɪə (brɑː)  бюстгальтер 

5.  a bikini    ə bɪˈkiːni   бікіні (купальник)   

6.  briefs   (underwear 

worn by men and 

women which 
covers the area 

between the waist 

and the tops of the 

legs) 

briːfs   труси (як шорти) 

7.  a cardigan   ə ˈkɑːdɪgən   кардіган (шерстяна 

кофта на ґудзиках 

без коміра) 

8.  a (bath) robe = 

dressing gown  

eɪ (bɑːθ) rəʊb = 

ˈdrɛsɪŋ gaʊn   
халат 

9.  a fur coat   ə fɜː kəʊt   шуба  

10.  a jacket (a short 

coat: a leather/ 

ə ˈʤækɪt  піджак, жакет 



denim/tweed) 

11.  a pullover (a piece 

of clothing made of 
wool, has long 

sleeves, and is put 

on by pulling it 

over your head) 

ə ˈpʊlˌəʊvə  пуловер 

12.  knickers (a piece of 

underwear worn by 
women and girls 

covering the area 

between the waist 

and the tops of the 

legs) 

ˈnɪkəz  жіночі труси 

13.  a nightdress = 

nightgown 

ə ˈnaɪtdrɛs = 

ˈnaɪtgaʊn  
нічна сорочка 

14.  overalls ˈəʊvərɔːlz  спецодяг 
(комбінезон) 

15.  a pinafore dress ə ˈpɪnəfɔː drɛs  сарафан  

16.  a jumper   ə ˈʤʌmpə   джемпер  

17.  pyjamas = 

pajamas   

pəˈʤɑːməz = 

pəˈʤɑːməz   
піжама 

18.  a scarf  ə skɑːf   шарф 

19.  shorts  ʃɔːts   шорти 

20.  slacks  slæks   широкі брюки  

21.  swimming trunks  ˈswɪmɪŋ trʌŋks   плавки  

22.  а swimsuit  а ˈswɪmsuːt   купальник 

23.  braces = 

suspenders  

ˈbreɪsɪz = 

səsˈpɛndəz   
підтяжки  

24.  a Т-shirt  eɪ Т-ʃɜːt   футболка  

25.  tights  taɪts   колготи 

26.  a top  ə tɒp   топ 

27.  a tracksuit  ə ˈtræks(j)uːt   спортивний костюм  

28.  trunks (very short 

pants, esp. worn by 
men for swimming) 

trʌŋks  

 

труси (чол.) для 

плавання 

29.  a waistcoat = vest  ə ˈweɪskəʊt = 

vɛst   
жилетка 

30.  sweatshirt ˈswetˌʃɜːt толстовка 

31.  hoodie (a 

sweatshirt (= cotton 

clothing for the 

ˈhʊdˌi толстовка з 

капюшоном 



upper body) that 

has a hood to cover 
the head) 

32.  with buttons wɪð ˈbʌtnz  на ґудзиках  

33.  sheepskin ˈʃiːpskɪn  дублянка 

34.  winter clothes ˈwɪntə kləʊðz  зимовий одяг 

35.  zip-up/ zipped zɪp-ʌp/ zɪpt  на змійці 

36.  padded  ˈpædɪd   дута  

37.  waterproof  ˈwɔːtəpruːf   не промокає 

38.  with a detached 

hood  

 

wɪð ə dɪˈtæʧt 

hʊd   
з капюшоном, що 

відстібається 

39.  with a stand-up / 

turn-down collar 

wɪð ə ˈstændʌp / 

ˈtɜːndaʊn ˈkɒlə 
з коміром стійкою/ з 

загорнутим коміром-

стійкою 

40.  gloves  glʌvz   перчата  

41.  mittens  ˈmɪtnz   рукавиці 

42.  a sweater ə ˈswɛtə  светер  

43.  with a V neck wɪð ə viː nɛk  з V-видним вирізом  

44.  with a polo neck  wɪð ə ˈpəʊləʊ nɛk   з коміром стійкою 

або відгорнутим 

45.  with a turtle neck  wɪð ə ˈtɜːtl nɛk   з високим коміром 

46.  with a round neck  wɪð ə raʊnd nɛk   з круглим вирізом 

47.  socks  sɒks   шкарпетки 

48.  stockings  ˈstɒkɪŋz   панчохи 

49.  a dinner jacket / 

tuxedo 

ə ˈdɪnə ˈʤækɪt / 

tʌkˈsiːdəʊ  
смокінг  

50.  trousers ˈtraʊzəz  брюки  

51.  baggy ˈbægi  мішкуваті  

52.  tight  taɪt   обтягуючі 

53.  flared (becoming 

wider at one end) 

fleəd  розширені з одного 

кінця 

54.  drainpipe (trousers 

that are very tight 
all the way down 

the legs) 

ˈdreɪn.paɪp звужені штани 

55.  wide-legged waɪd-lɛgd  штани вільного крою 

56.  straight-legged streɪt-lɛgd  прямого крою 

57.  jeans  ʤiːnz   джинси 

58.  stretch strɛʧ  здатні розтягуватися 

59.  bleached bliːʧt  «варені»  

60.  faded ˈfeɪdɪd  потерті 



61.  patched pæʧt  прикрашені латками 

62.  ripped  rɪpt   рвані 

63.  scruffy ˈskrʌfi  неохайні 

64.  skinny  ˈskɪn.i вузькі 

65.  a skirt ə skɜːt  спідниця 

66.  ankle-length ˈæŋkl-lɛŋθ до щиколотки 

67.  knee-length niː-lɛŋθ  до коліна  

68.  tight  taɪt вузька 

69.  circular ˈsɜːkjʊlə  кьош 

70.  straight streɪt  пряме 

71.  pleated ˈpliːtɪd  у складочку  

72.  bell-shaped bɛl-ʃeɪpt  дзвіночком 

73.  a skirt suit ə skɜːt sjuːt  костюм із спідницею 

74.  an evening dress ən ˈiːvnɪŋ drɛs  вечірнє плаття 

75.  a blouse ə blaʊz  блузка 

76.  a dress ə drɛs  плаття, сукня 

77.  skimpy ˈskɪmpi  коротке 

78.  clinging ˈklɪŋɪŋ  в обтяжку  

79.  loose-fitting luːs-ˈfɪtɪŋ  просторе 

80.  backless ˈbæklɪs  з відкритою спиною 

81.  a shirt ə ʃɜːt  сорочка 

82.  long (short) sleeved lɒŋ (ʃɔːt) sliːvd  з довгими/ 

короткими рукавами 

83.  collarless ˈkɒlələs  без коміра 

84.  open-necked ˈəʊpən -nɛkt  з відкритим коміром 

85.  a pocket ə ˈpɒkɪt  кишеня 

86.  zipped zɪpt на змійці 

87.  patch pæʧ  накладна кишеня 

88.  inset ˈɪnsɛt  внутрішня кишеня 

89.  footwear  ˈfʊtweə   взуття 

90.  high-heeled shoes haɪ-hiːld ʃuːz  туфлі на високих 

підборах 

91.  stiletto shoes stɪˈlɛtəʊ ʃuːz  на шпильці 

92.  slippers ˈslɪpəz  мешти/ капці 

93.  boots buːts  чоботи 

94.  to tie shoelaces tuː taɪ ˈʃuːleɪsɪz  зав’язувати шнурки 

95.  to unlace ʌnˈleɪs розшнурувати 

96.  string strɪŋ шнурок 

97.  high boots haɪ buːts  чоботи 

98.  mules mjuːlz  туфлі без задника 

99.  sandals ˈsændlz  босоніжки 



100.  clogs  klɒgz   сабо 

101.  Wellington boots / 

wellies / rubber 
boots 

ˈwɛlɪŋtən buːts / 

ˈwɛliz / ˈrʌbə 
buːts  

гумові високі чоботи 

102.  trainers / sneakers ˈtreɪnəz / 

ˈsniːkəz  
кросівки 

103.  moccasins ˈmɒkəsɪnz  мокасини 

104.  flip-flops flɪp-flɒps  гумові шльопанці 

105.  loafers ˈləʊfəz  легкі шкіряні туфлі 

106.  hi(gh)-tops haɪ(gh)-tɒps  взуття з високими 

халявами 

107.  ballerina shoes ˌbæləˈriːnə ʃuːz  балетки 

108.  uggs ʌgz уги 

109.  headgear ˈhɛdgɪə  головні убори 

110.  a felt hat ə fɛlt hæt  фетровий капелюх 

111.  a straw hat ə strɔː hæt  солом’яний капелюх 

112.  a cap ə ˈkæp  кепка  

113.  a beret ə ˈbɛreɪ  берет  

114.  a hood  ə hʊd  капюшон  

115.  a shawl ə ʃɔːl  хустка 

116.  a top hat ə tɒp hæt  циліндр 

117.  a bowler / derby ə ˈbəʊlə / ˈdɑːbi  казанок 

118.  a knitted hat ə ˈnɪtɪd hæt  в’язана шапка  

119.  a bobble ə ˈbɒb(ə)l  бубон  

120.  material məˈtɪərɪəl  тканина 

121.  cotton ˈkɒtn бавовна 

122.  linen ˈlɪnɪn  льон 

123.  suede sweɪd  замша 

124.  leather ˈlɛðə  шкіра 

125.  leatherette ˌlɛðəˈrɛt  шкірозамінник 

126.  pure/ artificial silk pjʊə/ ˌɑːtɪˈfɪʃ(ə)l 
sɪlk 

натуральний/ 
штучний шовк 

127.  corduroy ˈkɔːdərɔɪ  вельвет  

128.  velvet ˈvɛlvɪt  оксамит 

129.  lace leɪs  мереживо 

130.  nylon ˈnaɪlən  нейлон 

131.  cashmere kæʃˈmɪə  кашемір  

132.  wool wuːl  шерсть 

133.  tweed twiːd  твід, вовна 

134.  fleece fliːs фліс 

135.  (real / artificial) fur (rɪəl/ˌɑːtɪˈfɪʃ(ə)l) (натуральне / 



fɜː  штучне) хутро  

136.  denim ˈdɛnɪm  джинсова тканина 

137.  viscose ˈvɪskəʊs  віскоза 

138.  flannel ˈflænl  фланель 

139.  taffeta ˈtæfɪtə  тафта 

140.  jersey ˈʤɜːzi  трикотаж 

141.  chiffon ˈʃɪfɒn  шифон 

142.  satin ˈsætɪn  атлас 

143.  wear well weə wɛl  добре носитися 

144.  need no ironing niːd nəʊ ˈaɪənɪŋ  не потребує 
прасування 

145.  dry quickly draɪ ˈkwɪkli  швидко сохне 

146.  crease a lot kriːs ə lɒt  дуже мнеться 

147.  not to shrink nɒt tuː ʃrɪŋk  не збігається 

148.  dry-cleaned but not 

washed 

ˈdraɪˈkliːnd bʌt 

nɒt wɒʃt 
суха чистка, 

неможна прати 

149.  pattern on 

materials 

ˈpætən ɒn 

məˈtɪərɪəlz  
візерунок на тканині 

150.  striped straɪpt  у смужку 

151.  pin-striped pɪn-straɪpt  у тоненьку смужку 

152.  flowery ˈflaʊəri  у квіточку 

153.  polka-dotted ˈpɒlkəˈdɒtɪd  у горошок 

154.  spotted ˈspɒtɪd  плямистий 

155.  checked ʧɛkt  у клітинку 

156.  tartan ˈtɑːtən  шотландка 

157.  plain pleɪn  однотонний, без 

малюнка 

158.  to match=to go 

with=to go together 

tuː mæʧ=tuː gəʊ 

wɪð=tuː gəʊ 
təˈgɛðə 

підходити (до чогось) 

за кольором чи 
стилем 

159.  to fit (to be the 

right size or shape 

for someone or 

something) 

tuː fɪt підходити (за 

розміром) 

160.  to suit ((usually of 

a colour or style of 
clothes) to make 

someone look more 

attractive) 

tuː sjuːt личити 

161.  loose (not fitting 

closely to the body) 

luːs просторий, вільний 

162.  classy (stylish or ˈklæs.i класний, гарний 



fashionable) 

163.  trendy ˈtrɛndi  ультрамодний  

164.  snazzy ˈsnæz.i шикарний 

165.  to keep pace with 

the fashion 

tuː kiːp peɪs wɪð 

ðə ˈfæʃən  
не відставати від 

моди 

166.  too close-fitting tuː kləʊs-ˈfɪtɪŋ занадто 
прилягаючий 

167.  neat niːt  витончений 

168.  up-to-the-minute ʌp-tuː-ðə-ˈmɪnɪt  найсучасніший 

169.  the height of the 

fashion 

ðə haɪt ɒv ðə 

ˈfæʃən  
на вершині 

популярності 

170.  cool kuːl  класний 

171.  to follow tuː ˈfɒləʊ слідкувати 

172.  hot / fashionable hɒt / ˈfæʃnəbl  модний  

173.  smart smɑːt  ошатний 

174.  costly ˈkɒstli дорогий 

175.  to be in  бути модним 

176.  stylish ˈstaɪlɪʃ  стильний  

177.  luxurious / chic lʌgˈzjʊərɪəs / ʃiːk  розкішний 

178.  sparkly ˈspɑːkli  блискучий 

179.  striking ˈstraɪkɪŋ яскравий, картатий 

180.  sophisticated  səˈfɪstɪkeɪtɪd   витончений 

181.  awful ˈɔːfʊl  жахливий 

182.  loud laʊd  вульгарний  

183.  casual ˈkæʒjʊəl  щоденний 

184.  to go with   tuː gəʊ wɪð   гарно підходити до 

чогось 

185.  to set off   tuː sɛt ɒf   вигідно 

підкреслювати (іншу 
річ)  

186.  to clash  tuː klæʃ   дисгармоніювати, не 

підходити  

187.  a suit made to 

measure 

ə sjuːt meɪd tuː 

ˈmɛʒə  
костюм, пошитий на 

замовлення 

188.  to be trendy tuː biː ˈtrɛndi  бути модним 

189.  to go out of fashion tuː gəʊ aʊt ɒv 

ˈfæʃən  
вийти з моди 

190.  a genuine fur coat ə ˈʤɛnjʊɪn fɜː 

kəʊt  
шуба з натурального 

хутра 

191.  to be dressed in 
good/ bad taste 

tuː biː drɛst ɪn 
gʊd/ bæd teɪst  

бути одягнутим з 
гарним/поганим 

смаком 



192.  to come into 

fashion  

tuː kʌm ˈɪntuː 

ˈfæʃən   
стати модним 

193.  to buy clothes off 
the peg 

tuː baɪ kləʊðz ɒf 
ðə pɛg  

купувати готовий 
одяг масового 

пошиву 

194.  to be the height of 

fashion 

tuː biː ðə haɪt ɒv 

ˈfæʃən  
бути на піку моди 

195.  garment ˈgɑːmənt  предмет одягу  

196.  clothing / clothes ˈkləʊðɪŋ / kləʊðz  одяг 

197.  outfit ˈaʊtfɪt  вбрання 

198.  costume ˈkɒstjuːm  костюм 

(національний, 

театральний)  

199.  uniform ˈjuːnɪfɔːm  форма 

200.  colours ˈkʌləz  кольори 

201.  red rɛd  червоний 

202.  scarlet ˈskɑːlɪt  яскраво-червоний 

203.  ruby ˈruːbi  рубіновий 

204.  cherry ˈʧɛri  вишневий  

205.  crimson ˈkrɪmzn  малиновий  

206.  green griːn  зелений  

207.  emerald ˈɛmərəld  смарагдовий 

208.  lime laɪm яскраво-зелений 

209.  olive ˈɒlɪv  оливковий 

210.  blue bluː  блакитний 

211.  turquoise ˈtɜːkwɑːz бірюзовий 

212.  azure ˈæʒə  лазурний 

213.  navy ˈneɪvi  темно-синій  

214.  violet ˈvaɪəlɪt  фіолетовий 

215.  purple ˈpɜːpl  пурпуровий 

216.  lilac ˈlaɪlək  бузковий 

217.  lavender ˈlævɪndə  блідо-бузковий 

218.  brown braʊn  коричневий  

219.  coffee ˈkɒfi  кофейний  

220.  chocolate ˈʧɒkəlɪt  шоколадного кольору 

221.  white waɪt  білий 

222.  ivory ˈaɪvəri  колір слонової 

кістки  

223.  beige beɪʒ  бежевий  

224.  cream kriːm  кремовий 

225.  maroon məˈruːn  темно-бордовий 



226.  brass brɑːs  мідний 

227.  buckle ˈbʌkl  пряжка 

228.  starched stɑːʧt  накрохмалений 

229.  queerly ˈkwɪəli  дивно, підозріло 

230.  studs stʌdz запонки 

231.  to exaggerate one’s 
shape  

tuː ɪgˈzæʤəreɪt 
wʌnz ʃeɪp   

збільшувати фігуру 

232.  to dress up denim 

and create a smart 

day time outfit 

tuː drɛs ʌp 

ˈdɛnɪm ænd 

kri(ː)ˈeɪt ə smɑːt 

deɪ taɪm ˈaʊtfɪt  

надавати джинсам 

більш ошатного 

вигляду 

233.  to hide smb’s wide 

hips 

tuː haɪd smb's 

waɪd hɪps  
приховати широкі 

бедра 

234.  to suit everyone tuː sjuːt ˈɛvrɪwʌn  підходити всім  

235.  to team with a 

bright top 

tuː tiːm wɪð ə 

braɪt tɒp  
підходити до 

яскравого верху 

236.  to get away with 
trendy styles 

tuː gɛt əˈweɪ wɪð 
ˈtrɛndi staɪlz  

притримуватися 
модних напрямків 

237.  to give a feminine 

take 

tuː gɪv ə ˈfɛmɪnɪn 

teɪk  
надавати жіночності 

238.  to fit and flatter tuː fɪt ænd ˈflætə  гарно сидіти та 

прикрашати 

239.  to be generous 

around the hips  

tuː biː ˈʤɛnərəs 

əˈraʊnd ðə hɪps   
бути вільним у 

бедрах  

240.  to balance smb’s 

shape/to balance 
out the body 

proportions 

tuː ˈbæləns 

smb's ʃeɪp/tuː 
ˈbæləns aʊt ðə 

ˈbɒdi prəˈpɔːʃənz  

робити фігуру 

пропорціональною 

241.  to decide what to 

wear 

tuː dɪˈsaɪd wɒt 

tuː weə  
вирішувати, що 

одягати  

242.  to add accessories tuː æd əkˈsɛsəriz  додавати аксесуари 

243.  What a nice scarf! wɒt ə naɪs skɑːf!  Який хороший 

шарф!  

 

244.  I like your new 
blouse. What a nice 

colour! 

aɪ laɪk jɔː njuː 
blaʊz. wɒt ə naɪs 

ˈkʌlə!  

Мені подобається 
твоя нова блузка. 

Який гарний колір! 

245.  You’re looking 

elegant in your new 

dress. 

jʊə ˈlʊkɪŋ ˈɛlɪgənt 

ɪn jɔː njuː drɛs.  
Ти виглядаєш 

елегантно в своєму 

новому платті 

246.  That’s a very nice-

looking hat you’re 

ðæts ə ˈvɛri 

ˈnaɪsˈlʊkɪŋ hæt 
На тобі дуже гарний 

капелюх  



wearing. jʊə ˈweərɪŋ  

247.  Your bag matches 

your shoes 
superbly. 

jɔː bæg ˈmæʧɪz 

jɔː ʃuːz 
sju(ː)ˈpɜːbli  

Твоя сумка 

прекрасно підходить 
до твоїх черевичків. 

248.  This blouse really 

suits you 

ðɪs blaʊz ˈrɪəli 

sjuːts juː  
Ця блузка дійсно 

личить тобі 

249.  It looks gorgeous.  ɪt lʊks ˈgɔːʤəs  Виглядає 

потрясаюче. 

250.  trimming ˈtrɪmɪŋ  оздоблення 

251.  sequins ˈsiːkwɪnz  блискітки 

252.  double breasted ˈdʌbl ˈbrɛstɪd  двобортний 

253.  beads biːdz  бісер 

254.  coral beads ˈkɒrəl biːdz  коралі 

255.  slit slɪt  розріз 

256.  flat-heeled flæt-hiːld  пласка підошва 

257.  cuffs kʌfs  манжети 

258.  footing ˈfʊtɪŋ  опора 

259.  snug snʌg  затишний, 

комфортний 

260.  mainstream trends ˈmeɪnstriːm 
trɛndz  

основні тенденції 

261.  conjure ˈkʌnʤə  викликає (в уяві)  

262.  make assumptions meɪk 

əˈsʌmpʃ(ə)nz  
робити припущення 

263.  excel ɪkˈsɛl  перевершувати, 

виділяти 

264.  eminent ˈɛmɪnənt  видатний 

265.  overlooking ˌəʊvəˈlʊkɪŋ  зверхньо 

266.  undervalue ˌʌndəˈvæljuː недооцінювати 

267.  maintain meɪnˈteɪn  підтримувати 

 

Unit 17 

At your service 

1.  to cut your hair tuː kʌt jɔː heə  підстригти волосся 

2.  to dye your hair tuː daɪ jɔː heə  фарбувати волосся 

3.  to trim off the split 

ends 

tuː trɪm ɒf ðə splɪt 

ɛndz  
підрівняти посічені 

кінці 

4.  to even the sides tuː ˈiːvən ðə saɪdz  підрівняти боки 



5.  to shorten your 

fringe 

tuː ˈʃɔːtn jɔː frɪnʤ  підстригти чубчик 

6.  to apply mousse, 
hair spray to keep 

the style in place 

tuː əˈplaɪ muːs, 
heə spreɪ tuː kiːp 

ðə staɪl ɪn pleɪs  

нанести мус, лак для 
волосся, щоб 

зберегти зачіску 

7.  to layer your hair tuː ˈleɪə jɔː heə  підстригти волосся 

каскадом 

8.  to touch up your 

roots 

tuː tʌʧ ʌp jɔː ruːts  підправити корінці 

9.  to updo your hair tuː ˈʌpduː jɔː heə  укласти волосся у 

високу зачіску 

10.  to blow-out your 
hair= to volumize 

your hair 

tuː ˈbləʊˈaʊt jɔː 
heə = tuː volumize 

jɔː heə  

висушити волосся = 
об’ємно укласти 

волосся  

11.  to flat-iron=to 

straighten your 

hair by flat-iron 

tuː ˈflætˌaɪən=tuː 

ˈstreɪtn jɔː heə baɪ 

ˈflætˌaɪən  

випрямити волосся 

за допомогою 

праски для волосся 

12.  to highlight hair tuː ˈhaɪˌlaɪt heə  висвітлити волосся 

13.  to sweep hair up tuː swiːp heər ʌp  зібрати волосся 

вгорі 

14.  to wear a wig or a 
hairpiece 

tuː weər ə wɪg ɔːr ə 
ˈheəpiːs  

носити парик або 
шиньйон 

15.  to have hair 

extensions put in 

tuː hæv heər 

ɪksˈtɛnʃənz pʊt ɪn  
наростити волосся 

16.  to use hair grips, 

hair ribbons, 

elastic band 

tuː juːz heə grɪps, 

heə ˈrɪbənz, 

ɪˈlæstɪk bænd  

використовувати 

шпильки, стрічки, 

резинки 

17.  to plait one’s hair tuː plæt wʌnz heə  заплітати волосся 

18.  to have a 

permanent wave 

tuː hæv ə 

ˈpɜːmənənt weɪv  
робити хімічну 

завивку 

19.  bald head  bɔːld hɛd   лисий 

20.  crew cut kruː kʌt  стрижка-їжак 

21.  undercut ˈʌndəkʌt  стрижка-казанок 

22.  plait/ braid (AE) plæt/ breɪd (eɪ-iː)  коса 

23.  dreadlocks ˈdrɛdˌlɒks  дреди 

24.  layered hair leəd heə  стрижка-каскад 

25.  flat top flæt tɒp  стрижка-площадка 

26.  pigtails ˈpɪgteɪlz  хвостики 

27.  French plait frɛnʧ plæt  коса-колосок 

28.  bob bɒb  боб 

29.  shaved head ʃeɪvd hɛd  лисий (бритий) 

30.  cropped hair krɒpt heə  коротка стрижка 



31.  permed hair pɜːmd heə  хімічно завите 

волосся 

32.  hair in a bun heər ɪn ə bʌn  волосся у гульці 

33.  facial ˈfeɪʃəl  волосся на обличчі 

34.  impuritiy ɪmˈpjʊərɪtiz  забруднення, 
домішки 

35.  tints tɪnts  відтінки 

36.  flaws flɔːz  недоліки 

37.  to smooth tuː smuːð  наносити 

(розгладжувати) 

38.  ringlets ˈrɪŋlɪts  локони 

39.  to have smth on 

the brain 

tuː hæv heər ɒn 

ðə breɪn  
постійно про щось 

думати 

40.  the supply never 

equaled the 

demand 

ðə səˈplaɪ ˈnɛvər 

ˈiːkwəld ðə 

dɪˈmɑːnd  

пропозиція не 

відповідає попиту 

41.  assertion əˈsɜːʃ(ə)n  твердження, 
судження 

42.  puff pʌf  спушити 

43.  to bring smb. to 

the point 

tuː brɪŋ smb. tuː 

ðə pɔɪnt  
привести когось до 

тями 

44.  Sulphur ˈsʌlfə  сірка 

45.  ad infinitum æd infiˈnaɪtəm  нескінченність 

46.  alkali ˈælkəlaɪ  (золотаво-

каштановий) луг 

47.  take smth into 

smb’s head 

teɪk smth ˈɪntuː 

smb's hɛd  
вбити у голову 

48.  auburn ˈɔːbən  рудуватий 

49.  seize siːz  схопити 

50.  chamber ˈʧeɪmbə  світлиця, кімната 

51.  itch ɪʧ  свербіти 

52.  handful ˈhændfʊl  жмуток 

53.  utter ˈʌtə  вигукувати 

54.  fled (fleе) flɛd   вибіг (вибігати) 

55.  backdrops ˈbækdrɒps  задній план, фон 

56.  freelance 
photographer 

ˈfriːˌlɑːns  позаштатний 
фотограф 

57.  a lens ə lɛnz  об’єктив  

58.  unobtrusive ˌʌnəbˈtruːsɪv  непомітний 

59.  a snapshot = an 

image 

ə ˈsnæpˌʃɒt = ən 

ˈɪmɪʤ  
знімок 

60.  to print out tuː prɪnt aʊt  роздрукувати 



61.  a digital camera ə ˈdɪʤɪtl ˈkæmərə  цифрова камера 

62.  to provide coverage tuː prəˈvaɪd 

ˈkʌvərɪʤ  
забезпечувати 

висвітлення 

63.  photoshoot photoshoot  зйомка, фотосесія 

64.  re-touching riː-ˈtʌʧɪŋ  ретушування 

65.  shading ˈʃeɪdɪŋ  затінення 

66.  air brushing eə ˈbrʌʃɪŋ  аерографія 

67.  picture printing 

and framing 

ˈpɪkʧə ˈprɪntɪŋ 

ænd ˈfreɪmɪŋ  
друк фото і 

оформлення у рамку 

68.  photographic 

restoration 

ˌfəʊtəˈgræfɪk 

ˌrɛstəˈreɪʃən  
фотовідновлення 

69.  At the Post-Office æt ðə ˈpəʊstˌɒfɪs  на пошті 

70.  post = mail pəʊst = meɪl  пошта 

71.  regular / registered 

mail 

ˈrɛgjʊlə / 

ˈrɛʤɪstəd meɪl  
звичайна/ 

рекомендованим 

відправленням 

пошта 

72.  air / surface mail eə / ˈsɜːfɪs meɪl  авіапошта/наземна 
пошта 

73.  to send a letter/ a 

postcard/ a parcel 

by post 

tuː sɛnd ə ˈlɛtə/ ə 

ˈpəʊstkɑːd/ ə 

ˈpɑːsl baɪ pəʊst  

відіслати лист/ 

листівку/ посилку 

поштою 

74.  to stick postage 

stamps 

tuː stɪk ˈpəʊstɪʤ 

stæmps  

приклеїти поштову 

марку 

75.  to track a letter/ 

parcel 

tuː træk ə ˈlɛtə/ 

ˈpɑːsl  
відслідкувати лист 

76.  poster restante 
(BE) = general 

delivery (AE) 

ˈpəʊstə restante 
(biː) = ˈʤɛnərəl 

dɪˈlɪvəri (eɪ-iː)  

кореспонденція до 
запитання 

77.  a courier delivery ə ˈkʊrɪə dɪˈlɪvəri  доставка кур'єром 

78.  to pay a shipping 

fee 

tuː peɪ ə ˈʃɪpɪŋ fiː  оплатити вартість 

доставки 

79.  legibly ˈlɛʤəbli  чітко 

80.  box-holder bɒks-ˈhəʊldə  підставка для 

скриньки 

81.  Internet Café 

Services 

ˈɪntəˌnɛt Café 

ˈsɜːvɪsɪz  
Послуги Інтернет 

кафе 

82.  printing (lather 
and colour) 

ˈprɪntɪŋ (ˈlɑːðər 
ænd ˈkʌlə)  

друк (лазерний, 
кольоровий) 

83.  scanning ˈskænɪŋ  сканування 

84.  access to the 

Internet 

ˈæksɛs tuː ði 

ˈɪntəˌnɛt  
доступ до Інтернету 



85.  net surfing nɛt ˈsɜːfɪŋ  пошук в Інтернеті 

86.  instant messaging ˈɪnstənt ˈmɛsɪʤɪŋ  миттєва передача 

повідомлень 

87.  audio/ video 
burning 

ˈɔːdɪˌəʊ/ ˈvɪdɪəʊ 
ˈbɜːnɪŋ  

аудіо/відео запис 

88.  chatting ˈʧætɪŋ  спілкування в чарті 

89.  text editing tɛkst ˈɛdɪtɪŋ  редагування тексту 

90.  lay-outing ˈleɪaʊtɪŋ  розміщення 

91.  photocopying ˈfəʊtəʊˌkɒpiɪŋ  копіювання 

(ксерокс) 

92.  laminating ˈlæmɪneɪtɪŋ  ламінування 

93.  tarpaulin tɑːˈpɔːlɪn  плівка (брезент) 

94.  MP3 downloading ɛm-piː3 

ˌdaʊnˈləʊdɪŋ  
завантаження 

95.  gaming ˈgeɪmɪŋ  азартні ігри 

96.  computer repair kəmˈpjuːtə rɪˈpeə  ремонт комп’ютера 

97.  state-of-the-art 

equipment 

steɪt-ɒv-ði-ɑːt 

ɪˈkwɪpmənt  
найновіше 

обладнання 

98.  Dry Cleaning and 
Laundry 

draɪ ˈkliːnɪŋ ænd 
ˈlɔːndri  

хімчистка та прання 

99.  to shrink tuː ʃrɪŋk  збігатися 

100.  to fade tuː feɪd  потьмяніти 

101.  a liquid solvent ə ˈlɪkwɪd ˈsɒlvənt  рідкий розчинник 

102.  to crack tuː kræk  тріснути 

103.  a stain ə steɪn  пляма 

104.  to rotate tuː rəʊˈteɪt  крутитися 

105.  water-soluble ˈwɔːtəˌsɒljʊbl  пом’якшувач води 

106.  to drain tuː dreɪn  зливати воду 

107.  to tumble dry tuː ˈtʌmbl draɪ  барабанна сушка 

108.  a dye ə daɪ  фарба 

109.  a texture ə ˈtɛksʧə  текстура 

110.  repairing holes and 

rips 

rɪˈpeərɪŋ həʊlz 

ænd rɪps  

ремонт дірок та 

розривів 

111.  repairing/replacing 

zippers 

rɪˈpeərɪŋ/rɪˈpleɪsɪŋ 

ˈzɪpəz  

заміна змійки 

112.  shining and 
polishing 

ˈʃaɪnɪŋ ænd 

ˈpɒlɪʃɪŋ  
натирання 

113.  hemming curtains 

and clothes  

ˈhɛmɪŋ ˈkɜːtnz підрубити штори і 

одяг 



ænd kləʊðz   

114.  taking in / letting 

out 

ˈteɪkɪŋ ɪn / ˈlɛtɪŋ 

aʊt  

вшити, розпустити 

115.  replacing leather 

insoles 

rɪˈpleɪsɪŋ ˈlɛðər 

ˈɪnsəʊlz  

заміна шкіряних 

устілок 

116.  custom 

dressmaking 

ˈkʌstəm 

ˈdrɛsˌmeɪkɪŋ  

пошив на 

замовлення 

117.  replacing heel base rɪˈpleɪsɪŋ hiːl beɪs  заміна набойок 

118.  sewing 

on/replacing 
buttons 

ˈsəʊɪŋ 

ɒn/rɪˈpleɪsɪŋ 

ˈbʌtnz  

пришивання, заміна 

гудзиків 

119.  recovering heels rɪˈkʌvərɪŋ hiːlz  реставрування 

підборів 

120.  stretching shoes 
and boots 

replacing handles 

and straps 

ˈstrɛʧɪŋ ʃuːz ænd 
buːts rɪˈpleɪsɪŋ 

ˈhændlz ænd 

stræps  

розтягнення 
черевиків, чобіт, 

заміна ручок та 

ремінців 

121.  replacing broken 

heels 

rɪˈpleɪsɪŋ ˈbrəʊkən 

hiːlz  

заміна зламаних 

підборів 

122.  adding leather 

elbow patches 

ˈædɪŋ ˈlɛðər ˈɛlbəʊ 

ˈpæʧɪz  

додавання шкірянох 

уставок на лікті 

123.  repairing linings rɪˈpeərɪŋ ˈlaɪnɪŋz  ремонт підкладки 

124.  colour renewval ˈkʌlə renewval  відновлення кольору 

 

Unit 18 

Some men are weathe-wise, others are otherwise 

1.  temperature – high, 

low, moderate, 

normal,steady  

ˈtɛmprɪʧə – haɪ, 

ləʊ, ˈmɒdərɪt, 

ˈnɔːməl,ˈstɛdi   

температура – 

висока, низька, 

посередня, 



нормальна, стала 

2.  freezing  ˈfriːzɪŋ   морозна 

3.  cool  kuːl   прохолодна 

4.  cold  kəʊld   холодна 

5.  hot  hɒt   жарка 

6.  boiling  ˈbɔɪlɪŋ   спекотна 

7.  muggy  ˈmʌgi   волога і тепла 

8.  а heatwave а ˈhiːtweɪv  теплова хвиля 

9.  permafrost  ˈpɜːməfrɒst   вічна мерзлота 

10.  thermometer  θəˈmɒmɪtə   термометр 

11.  degrees  dɪˈgriːz   градуси 

12.  10 degrees above zero  10 dɪˈgriːz əˈbʌv 
ˈzɪərəʊ   

10 градусів вище 
нуля 

13.  average annual 

temperature  

ˈævərɪʤ ˈænjʊəl 

ˈtɛmprɪʧə   
середньорічна 

температура 

14.  barometer  bəˈrɒmɪtə   барометр 

15.  frontal depression  ˈfrʌntl dɪˈprɛʃən   фронт 

пониженного 

тиску 

16.  frost bitter, hard, 

severe, sharp, light, 
early  

frɒst ˈbɪtə, hɑːd, 

sɪˈvɪə, ʃɑːp, laɪt, 
ˈɜːli   

сильний мороз, 

колючий, легкий, 
ранній 

17.  hardnight’sfrost  hardnight'sfrost   сильний нічний 

мороз 

18.  precipitation  prɪˌsɪpɪˈteɪʃən   опади 

19.  a shower / downpour  ə ˈʃaʊə / 

ˈdaʊnpɔː   
злива 

20.  a heavy rainfall  ə ˈhɛvi ˈreɪnfɔːl   сильний дощ 

21.  a drizzle  ə ˈdrɪzl   мілкий  дощ, 

моросить 

22.  rain  reɪn   дощ 

23.  raining – to begin 

raining, to start, to 
stop,to be going to 

rain  

ˈreɪnɪŋ – tuː 

bɪˈgɪn ˈreɪnɪŋ, 
tuː stɑːt, tuː 

stɒp,tuː biː 

ˈgəʊɪŋ tuː reɪn   

починається дощ 

24.  to rain / to snow 

hard, heavily, 

slightly,non-stop, 

steadily  

tuː reɪn / tuː 

snəʊ hɑːd, 

ˈhɛvɪli, 

ˈslaɪtli,ˈnɒnˈstɒp
, ˈstɛdɪli   

сильно дощити, 

сніжити 

25.  hail  heɪl   град 



26.  sleet  sliːt   дощ із снігом 

27.  an avalanche  ən ˈævəlɑːnʃ   лавина 

28.  a drought  ə draʊt   засуха 

29.  a snowflake  ə ˈsnəʊfleɪk   сніжинка 

30.  a snowdrift  ə ˈsnəʊdrɪft   сніжний перемет 

31.  wind  wɪnd   ветер 

32.  wind – fierce, bitter, 
biting, light, icy  

wɪnd – fɪəs, ˈbɪtə, 
ˈbaɪtɪŋ, laɪt, ˈaɪsi   

сильний, 
пронизуючий 

33.  a gale  ə geɪl   буря 

34.  a tornado  ə tɔːˈneɪdəʊ   смерч, торнадо 

35.  a breeze  ə briːz   легкий вітерець 

36.  a hurricane  ə ˈhʌrɪkən   ураган 

37.  a blizzard  ə ˈblɪzəd   сніжна буря 

38.  a snowstorm  ə ˈsnəʊstɔːm   хурделиця 

39.  mist  mɪst   легкий туман 

40.  a cloud  ə klaʊd   хмара 

41.  a cloud – heavy, grey, 

light, low, fast-

moving, thunder   

ə klaʊd – ˈhɛvi, 

greɪ, laɪt, ləʊ, 

fɑːst-ˈmuːvɪŋ, 

ˈθʌndə   

хмара – важка, 

сіра, світла, 

низька, швидко 

пливе, грозова 

42.  dense clouds  dɛns klaʊdz   затягнуті хмари 

43.  a thaw  ə θɔː   відлига 

44.  hoarfrost  ˈhɔːˈfrɒst   іній 

45.  a sandstorm  ə ˈsændstɔːm   піщана буря 

46.  a thunderstorm  ə ˈθʌndəstɔːm   гроза 

47.  lightning  ˈlaɪtnɪŋ   блискавка 

48.  atmosphere  ˈætməsfɪə   атмосфера 

49.  weather  ˈwɛðə   погода 

50.  weather – fair, 

dreadful, gloomy, 
dull, nasty, dry, 

unpredictable, 

stormy  

ˈwɛðə – feə, 

ˈdrɛdfʊl, ˈgluːmi, 
dʌl, ˈnɑːsti, draɪ, 

ˌʌnprɪˈdɪktəbl, 

ˈstɔːmi   

похмура, жахлива, 

суха, 
непередбачувана, 

штормова 

51.  changeable weather  ˈʧeɪnʤəbl ˈwɛðə   мінлива погода 

52.  equinox (autumnal / 

vernal)  

ˈiːkwɪnɒks 

(ɔːˈtʌmnəl / 

ˈvɜːnl)  

рівнодення 

53.  the new moon  ðə njuː muːn   молодий місяць 

54.  silvery crescent  ˈsɪlvəri ˈkrɛsnt срібний 
напівмісяць 

55.  a shooting star  ə ˈʃuːtɪŋ stɑː   падаюча зірка 

56.  solar eclipse  ˈsəʊlər ɪˈklɪps   сонячне 



затемнення 

57.  solar heat  ˈsəʊlə hiːt   сонячне тепло 

58.  evaporation  ɪˌvæpəˈreɪʃən   випаровування 

59.  water cycle  ˈwɔːtə ˈsaɪkl   циркулювання 

води 

60.  humidity  hju(ː)ˈmɪdɪti   вологість 

61.  rainbow  ˈreɪnbəʊ   веселка 

62.  climate  ˈklaɪmɪt   клімат 

63.  climate – mild, harsh, 

severe, damp, humid  

ˈklaɪmɪt – maɪld, 

hɑːʃ, sɪˈvɪə, 

dæmp, ˈhjuːmɪd   

мякий, суворий, 

несприятливий, 

вологий 

64.  maritime climate  ˈmærɪtaɪm 

ˈklaɪmɪt   
морский клімат 

65.  tide  taɪd   приплив, відлив 

66.  an earthquake  ən ˈɜːθkweɪk   землетрус 

67.  a flood  ə flʌd   повінь 

68.  a typhoon  ə taɪˈfuːn   тайфун 

69.  a volcanic eruption  ə vɒlˈkænɪk 

ɪˈrʌpʃən   
виверження 

вулкану 

70.  tsunami  tsuːˈnɑːmi   цунами 

71.  global warming  ˈgləʊbəl ˈwɔːmɪŋ   глобальне 
потепління 

72.  a desert  ə ˈdɛzət   пустеля 

73.  northwest  ˌnɔːθˈwɛst   південний захід 

74.  northeast  ˌnɔːθˈiːst   північний схід 

75.  southwest -  ˌsaʊθˈwɛst -  південний захід 

76.  southeast - юго-

восток  

ˌsaʊθˈiːst - юго-

восток  

південний схід 

77.  an accurate 

forecaster  

ən ˈækjʊrɪt 

ˈfɔːkɑːstə   
точний прогноз 

погоди 

78.  traditional ways of 

predicting the 

weather  

trəˈdɪʃənl weɪz ɒv 

prɪˈdɪktɪŋ ðə 

ˈwɛðə   

традиційні 

способи 

прогнозування 
погоди  

79.  domestic animals  dəʊˈmɛstɪk 

ˈænɪməlz   
домашні тварини 

80.  to blow hot and cold  tuː bləʊ hɒt ænd 

kəʊld   
коливатися 

81.   It’s absolutely 

marvelous! 

ɪts ˈæbsəluːtli 

ˈmɑːvələs!  
Це абсолютно 

чудово! 

82.  Isn’t it gorgeous? ˈɪznt ɪt ˈgɔːʤəs?  Хіба це не чудово? 

83.  It’s so nice and hot! ɪts səʊ naɪs ænd Це так приємно і 



hɒt!  жарко! 

84.  Personally I think it’s 

so nice when it’s 
warm. 

ˈpɜːsnəli aɪ θɪŋk 

ɪts səʊ naɪs wɛn 
ɪts wɔːm.  

Особисто я думаю, 

що це так 
приємно, коли 

воно тепло. 

85.  I adore it. Do you? aɪ əˈdɔːr ɪt. duː 

juː?  
Я обожнюю це. Чи 

ти? 

86.  It’s so surprisingly 

warm for this time of 

the year! 

ɪts səʊ 

səˈpraɪzɪŋli wɔːm 

fɔː ðɪs taɪm ɒv ðə 
jɪə!  

Це настільки 

напрочуд тепле 

для цього часу 
року! 

87.  I love the sun/ 

frost/snow. Isn’t it 

wonderful? 

aɪ lʌv ðə sʌn/ 

frɒst/snəʊ. ˈɪznt 

ɪt ˈwʌndəfʊl?  

Я люблю сонце / 

мороз / сніг. Чи не 

чудово? 

88.  Dull morning, isn’t 

it? 

dʌl ˈmɔːnɪŋ, ˈɪznt 

ɪt?  
Тупим ранком, чи 

не так? 

89.  Nasty day, isn’t it? ˈnɑːsti deɪ, ˈɪznt 

ɪt?  
Неприємний день, 

чи не так? 

90.  The heat is 
unbearable. 

ðə hiːt ɪz 
ʌnˈbeərəbl.  

Тепло нестерпне. 

91.  I can’t stand/ hate 

this wind. 

aɪ kɑːnt stænd/ 

heɪt ðɪs wɪnd.  
Я не можу стояти 

/ ненавиджу цей 

вітер. 

92.  Rain all day long. 

Isn’t it dreadful? 

reɪn ɔːl deɪ lɒŋ. 

ˈɪznt ɪt ˈdrɛdfʊl?  
Дощ цілий день. 

Хіба це не 

жахливо? 

93.  It’s pouring again. 

Isn’t it wretched? 

ɪts ˈpɔːrɪŋ əˈgɛn. 

ˈɪznt ɪt ˈrɛʧɪd?  
Це знову ллється. 

Хіба це не 
жахливо? 

94.  I don’t know about 

you? But I’m fed up 

with this weather. 

aɪ dəʊnt nəʊ 

əˈbaʊt juː? bʌt 

aɪm fɛd ʌp wɪð 

ðɪs ˈwɛðə.  

Я не знаю про 

тебе? Але я дуже 

набридла цією 

погодою. 

95.  I’m just longing for 

some sunshine! 

aɪm ʤʌst ˈlɒŋɪŋ 

fɔː sʌm ˈsʌnʃaɪn!  
Я просто жадаю 

якогось сонячного 
світла! 

96.  golden leaves ˈgəʊldən liːvz  золоті листя 

97.  snowdrops and 

daffodils 

ˈsnəʊdrɒps ænd 

ˈdæfədɪlz  
сніжки та нарциси 

 

 



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


