ВІД РЕДАКЦІЇ
Словник налічує близько 100 000 загальновживаних слів та словосполучень класичної англійської мови. До Словника не ввійшли діалектизми, архаїзми й вузьковживана лексика.
Основу Словника складають загальні назви та окремі біблійні, міфологічні, історичні
й астрономічні власні назви.
Перекладну частину видання укладено за останньою редакцією чинного правопису (К., 2003) та результатами новітніх мовознавчих досліджень.
Правопис слів із літерою Ґ вреґульовано відповідно до рекомендацій словника
проф. О. Пономаріва (К., 1997) та тлумачного словника за редакцією проф. В. Калашника
(Х., 2002).
Написання географічних назв відповідає загальноприйнятим нормам офіційних
форм топонімів (Атлас світу.— К.: Картографія, 2002).
Правопис іншомовних запозичень базується не тільки на змістовому понятті, а й
на етимології конкретного слова мови-джерела. Цей підхід дозволив уникнути подвійного (зазвичай через російську мову) калькування, особливо в термінології.
В окремих випадках словникова стаття має розгорнутий тлумачний характер.
Додатками до основної частини є географічні власні назви, найуживаніші англійські,
американські й латинські скорочення, список найважливіших слів, що змінюються не
за загальними правилами, перелік найуживаніших службових слів.
Словник розрахований на широке коло користувачів.

ПРО ПОБУДОВУ СЛОВНИКА
Реєстрові слова (вокабули) подано за англійською абеткою в англо-українській
(1-ій) частині та відповідно за українською — в українсько-англійській (2-ій) напівтовстим шрифтом. Кожна вокабула з усім належним до неї текстовим матеріалом є
окремою словн
 иковою статтею.
В окремих випадках словникова стаття має розлогий, тлумачний характер, що
виходить за межі білінґ вічного видання:
колективізація іст. collectivization (creation of collective farms in the late 1920’s and 1930’s)
нарзан Narzan (kind of mineral water).

Вокабули можуть мати варіанти написання й вимови закінчень, а позначати одне
поняття:
aberrance, -су [xKberqns, -sI] n відхилення від правильного шляху
blusterous, -ry [Kblcst(q)rqs, -rI] a 1) бурхливий, буйний 2) гамірливий, хвастливий
3) задерикуватий
сільниця, сільничка saltcellar
табурет, табуретка stool
русий, русявий light brown.

Можливий варіант подання вокабули, яка має в іншій мові декілька тотожних або
синонімічних відповідників:
банальний commonplace; hackneyed, trite
бурлакa lone man, vagabond, tramp.

Омографи (різні за значенням слова, що пишуться однаково, але вимовляються
по-різному) подано з наголосом:
áтлас геогр. atlas
атлáс текст. satin
сíм’я 1. бот. seed; 2. біол. semen
сім’я́ див. родина.

IV

Іншомовні запозичення, які зберегли своє написання, а іноді й вимову (про що
свідчать відповідні діакритичні знаки), мають належні посилання на мову-джерело:
basso [KbxsqM] n іт. (pl -os [-qMz]) муз. бас (голос)
beefburger [KbJf!bBgq] n нім. гамбурґер
tête-а-tête [!te(I)tqKte(I)t] фр. 1. n 1) розмова віч-на-віч, тет-а-тет 2) невелика канапа
на двох 2. a конфіденційний
автомашина (легкова) (motor)car; (вантажна) lorry, truck амер.
гопак hopak (Ukrainian folk dance).

Римські цифри (напівтовстим шрифтом) в окремих статтях позначають:
1. Cлова, однакові написанням і звучанням, але різні значенням, що належать за
звичай до однієї частини мови:
boil I [bOIl] 1. n 1) кипіння, точка кипіння 2) перен. хвилювання; шаленість 2. v 1) кип’яти
ти(ся), варити(ся) 2) кипіти; вирувати 3) сердитися, гніватися; ~ed а варений,
кип’ячений
boil II [bOIl] n мед. фурункул, нарив
банка I 1. (скляна) jar; (бляшана) tin, can амер.; 2. мед. cupping-glass
банка II мор. (мілина) (sand-) bank, shoal.

2. Слова, однакові написанням, але різні звучанням і значенням, що належать за
звичай до однієї частини мови:
grave I [greIv] 1. n 1) могила 2) перен. смерть, загибель 3) надгробний камінь...
grave II [grRv] п фон. глухий наголос

3. Слова, однакові написанням і звучанням, але різні значенням, що належать до
різних частин мови:
cocker I [KkPkq] v 1) пестити, балувати (дітей) 2) підтримувати, допомагати
cocker II [KkPkq] п зоол. кокер-спанієль
га I част., розм. eh?
га II скор. див. гектар.

Арабські цифри в одній статті позначають:
1. Напівтовсті з крапкою —
а) слова, однакові написанням і вимовою, що належать зазвичай до різних частин мови:
after [KRftq] 1. а задній 2. prep 1) за, позаду 2) після, за, через… 3. cj після того як;

б) слова, однакові написанням, але різні вимовою, наголосом, які належать до
різних частин мови:
affix 1. n [KxfIks] 1) додаток 2) грам. афікс 2. v [qKfIks] 1) прикріплювати (to, on,
upon — до чого-н.) 2) додавати 3) ставити (підпис);

в) у 2-ій частині слова, різні написанням і вимовою, що належать зазвичай до однієї частини мови:
патрон I 1. війс. cartridge; 2. тех. chuck; 3. ел. lamp-socket.

2. Світлі цифри з дужкою у 1-ій частині — окремі значення реєстрового слова як
близького, так і протилежного значення:
before [bIKfL] 1. adv 1) раніше, колись 2) уперед 3) попереду 2. prep 1) перед 2) попереду 3) до 4) швидше… ніж 5) перед лицем, у присутності 6) вище; більше 3. cj
перш ніж; до того як; поки не.

Великою літерою в дужках подано власну назву, якщо вокабула є загальною назвою:
god [gPd] n 1) бог, божество 2) (G.) Усевишній, Бог

Маленькою літерою в дужках подано загальну назву, якщо вокабула є власною
назвою:
Chimera [k(a)IKmI(q)rq] n 1) міф. Химера; потвора, чудовисько 2) (c.) химера, фантазія…

Якщо змінювану частину слова подано з дефісом, це свідчить про варіантність
написання (вимови) наведеного слова (словосполучення) як зі зміною значення для
дієслівн
 их форм, так і без змін — для інших частин мови:

V
bed-clothes [KbedklqMDz, -klqMz] n pl постільна білизна
bereave [bIKrJv] v (-ved [-d], bereft) позбавляти, віднімати (of)
trefoil [KtrefOIl, Ktri:-] n бот. трилисник, конюшина.

Наведений вище підхід ужито і для подання більшості форм множини іменників
[див. також Додаток 3]:
child [tSaIld] n (pl -ren) 1) дитина; дитя; маля 2) дитина; хлопчик; дівчинка 3) нащадок...
beef [bJf] n (pl beeves, амер. beefs [bi:fs]) 1) яловичина, м’ясо 2) бик…
помідор n tomato (мн. -toes).

У дужках подано:
а) варіантність (без зміни значення) написання та вимови (наголосу) як вокабули
або перекладу, так і транскрипц
 ії:
biblic(al) [KbIblIk(ql)] а біблійний
camp [kxmp] 1. n 1) табір, стан 2) стоянка; бів(у)ак, місце п
 ривалу...
bias(s)ed [KbaIqst] а небезсторонній, упереджений, тенденційний
dispute [(K)dIKspju:t] 1. n 1) диспут, дискусія, полеміка 2) суперечка, розбіжності; спір
lurid [Kl(j)M(q)rId] a 1) вогненний; палаючий 2) грозовий; буремний…
анархічний anarchic(al)
автомобільний motor(-car) attr.; automobile attr., амер.
передруковувати, передрукувати (re)print; (на машинці) (re)type
на(в)перебій: говорити ~ interrupt one another alternately;

б) форми дієслова минулого часу (дійсного способу загального виду дійсного стану)
та дієприкметника (минулого часу) [див. Додаток 3]:
begin [bIKgIn] v (began; begun) починати(ся);

в) прикметник і прислівник порівняльного та найвищого ступенів [див. Додаток 3]:
bad [bxd] 1. n 1) невдача… 2. a (worse; worst) 1) поганий, гидкий 2) непідхожий…
well II [wel] 1. n. добро; 2. a (better; best) predic. 1) добрий, гарний 2) здоровий; 3. adv
(better; best) 1) добре 2) ґрунтовно 3) цілком 4) дуже

г) уточнення конкретних перекладних значень, узгодження:

benign [bIKnaIn] a 1) добрий, милостивий 2) лагідний 3) м’який, сприятливий (про
клімат) 4) родючий, плодоносний (про ґрунт) 5) мед. доброякісний (про пухлину)
поміж between; (серед) among
гра 1. (дія) play; 2. (вид гри, тж спорт.) game; Олімпійські ігри Оlуmріс games;
3. (на сцені) acting, performance; 4. (на муз. інструменті) playing; <> ~ слів play
on words, word-play
асамблея assembly; Ґенеральна Асамблея (Організації Об’єднаних Націй) General
Assembly (of the United Nations)
асиґнувати (на) allocate (for)
асимілювати(ся) assimilate.

Якщо іменники, дієслова тощо зумовлюються різницею в керуванні, то останнє
подано курсивом або прямим шрифтом після перекладу цих значень:
absence [Kxbsqns] n 1) відсутність 2) брак, відсутність (of — чого-н.) 3): ~ of mind
неуважність
ambitious [xmKbISqs] a 1) честолюбний 2) що прагне (чого-н., до чого‑н.); що дома
гається (чого‑н.) 3) претензійний
argue [KRgjH] v 1) сперечатися (with, against — з ким-н.; about — про що- н.); … 3) пере
конувати (into); доводити (кому-н. помилковість його переконання) (out of)…
доглядати, доглянути (за ким-н.) keep an eye (on); (піклуватися про кого-н.) look
(after), take care (of).

VI

Спільнокореневі слова, якщо вони слідують за абеткою, об’єднуються в єдиному
гнізді.
У першій частині:
незмінювана частина заголовного слова гнізда, що повторюється в усіх похідних,
відокремлюється від решти слова двома паралельними лініями (||), а в інших словах
того самого гнізда замінюється знаком «тильда» (~).
demonstrat||e [KdemqnstreIt] v 1) виявляти (почуття й под.) 2) показувати 3) ілюст
рувати... 5) брати участь у демонстрації; ~ion n 1) вияв (симпатії та под.) 2) ма
ніфестація 3) демонстрація, показ; ~or n 1) демонстрант; учасн
 ик демонстрації
2) демонстратор, лаборант; асистент професора.

Заголовне слово гнізда, яке цілком повторюється в похідних словосполученнях,
скорочено позначається першою літерою з крапкою.
dog [dPg] 1. n 1) собака, пес...; 2) самець (лисиці й под.) (тж ~-fox) 2. v 1) ходити слідом
(назирці), вистежувати (тж ~ smb.’s footsteps) 2) переслідувати (кого-н.), не давати
спокою 3) цькувати собаками; d.-ape n зоол. бабуїн; d.-bee n ент. трутень; ~ged a
упертий, завзятий, наполегливий; ~gish a 1) собачий 2) різкий; грубий; d.-skin n
лайка (шкіра); d.-sleep n чуткий (сторожкий) сон; ~wood n бот. дерен, кизил.

У другій частині:
знак ~ («вужик» або «тильда») заступає повторюване слово, якщо воно не змінює
своєї форми або його незмінювану частину:
газетний newspaper attr.; ~ кіоск newsstand
газований aerated; ~нa вода aerated water, soda-water, carbonated water.

Після знака <> наведено окремі поняття, сталі словосполучення тощо:

by [baI] … 2. adv 1) близько…; <> by and by незабаром
coign [kOIn] п архіт. ріг (будинку); <> ~ of vantage вигідна позиція
зіниця pupil (apple) of the eye; <> берегти як ~цю ока guard like the apple of one’s eye
ім’я 1. name; (на відміну від прізвища) first name; given name амер.; <> від імені
кого-н. on behalf of smb...

Після знака наведено сполучення дієслова із прийменником або прислівником
(останні виділено напівтовстим шрифтом):
mous||e 1. n [maMs] (pl mice) зоол. миша 2. v [maMz] 1) ловити мишей 2) вистежувати
(тж ~ around, ~ about, ~ along); m. out амер. рознюхати, дізнатися...

Знак =, що стоїть перед цифрою або словом, позначає точну відповідність виміру ваги,
довжини, поняття тощо, а знак ≅ у тій самій позиції — приблизність поданих даних:
byte [baIt] n обч. байт (од. інформації = 8 бітам)
butt I [bct] n 1) велика бочка 2) бочка (як міра місткості ≅ 490,96 л)
ампер ел. amp (= ampere)
в’янути, зав’янути fade, wither; <> вуха в’януть (від) ≅ it makes one sick to hear
пенсія pension; ~ через інвалідність ≅ invalidity benefit; вийти на ~сію retire.

Вокабули з позиційним чергуванням без зміни значення слова у 2-ій частині подано поряд:
впрягати і упрягати, впрягти і упрягти harness
ітися (після голосного йтися) розм.: ідеться про те, що the point is that; не про це
йдеться that’s not what we are talking about.

Поряд також подано й варіанти написання, а посилання до найуживанішої або
літературн
 ої форми — скороченням див. (дивіться):
булькотати і булькотіти див. булькати
окрім розм. див. крім 1
рубанок див. гембель.

VII

ЛЕКСИКОГРАФІЧНІ ДЖЕРЕЛА
Англо-русский словарь/ Сост. В. Мюллер.— М., 1946.
Англо-русский словарь-справочник пользователя ПК.— М., 2002.
Англо-русский экономический словарь.— М., 2002.
Англо-український словник: У 2-х т. / Укл. М. Балла. — К., 1996.
Англо-українсько-російський словник усталених виразів.— К., 1992.
Большой англо-русский политехнический словарь: В 2-х т.— М., 1991.
Великий англо-український словник /Укл. М. Зубков. — Х., 2003.
Великий тлумачний словник сучасної української мови. — К., 2001.
Великий зведений орфографічний словник СУМ. — К., 2003.
Вирган І., Пилинська М. Російсько-український словник сталих виразів.—Х., 2002.
Вовк А. Англо-український словник вибраної лексики.— Нью-Йорк — Львів, 1998.
Войналович О., Моргунюк В. Російсько-український словник наукової і технічної мови.— К.,
1997.
Ганіткевич М., Зелізний А. Російсько-український словник з хемії та хемічної технології.— Л.,
1993.
Зубков М. Новий російсько-український словник.— Х., 2003.
Етимологічний словник української мови: У 7-ми т.— К., 1982—2003.— Т. 1—4.
Караванський С. Пошук українського слова.— К., 2001.
Караванський С. Російсько-український словник складної лексики. — 6-те вид.— К., 1998.
Литвинов В. Латино-український словник.— К., 1998.
Медведєва А. та ін. Англо-українсько-російський словник усталених виразів.— К., 1992.
Наконечна Г. Українська науково-технічна термінологія.— Л., 1999.
Новий англо-український, українсько-англійський словник / За ред. Ю. Жлуктенка.— К.,
1998.
Новый большой англо-русский словарь: В 3-х т. / Под. ред. Ю. Апресян и Э. Медниковой.— М.,
2002.
Перхач В., Кінаш Б. Російсько-український науково-технічний словник.— Л.,1997.
Пономарів О. Фонеми Г та Ґ. Словник і коментар.— К., 1997.
Проблеми української термінології// Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» № 336.— Л.,
1998.
Проблеми української термінології// Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» № 453.— Л.,
2002.
Пустовіт Л., Скопенко О. та ін. Словник іншомовних слів.— К., 2000.
Російсько-український словник наукової термінології: У 3-х т.— К., 1994—1998.
Російсько-український словник /За ред. В. Жаворонка.— К., 2003.
Русско-английский, англо-русский словарь (COLLINS). — М., 2002.
Словник синонімів української мови: У 2-х т. / Укл.: А. Бурячок, Г. Гнатюк та ін.— К., 2000.
Словник української мови: В 11-ти т.— К., 1970—1980.
Універсальний словник-енциклопедія (УСЕ).— К., 2002.
Фразеологічний словник української мови: У 2-х т.— К., 1993.
Andrusyshen C. Ukrainian-English Dictionary. — Toronto, 1985.
Oxford Advanced Learner’s Cambridge International Dictionary of English.— Oxford, 2000.
Dictionary of Current English.— New York, 2001.
Wells J. Longman Pronunciation Dictionary.—Harlow, 2000.

VIII

АНГЛІЙСЬКА АБЕТКА
ДРУКОВАНІ
ЛІТЕРИ

РУКОПИСНІ
ЛІТЕРИ

НАЗВА
ЛІТЕР

ДРУКОВАНІ
ЛІТЕРИ

РУКОПИСНІ
ЛІТЕРИ

НАЗВА
ЛІТЕР

Aa

[eI]

Nn

[en]

Bb

[bi:]

Oo

[qV]

Cc

[si:]

Pp

[pi:]

Dd

[di:]

Qq

[kju:]

Ee

[i:]

Rr

[R]

Ff

[ef]

Ss

[es]

Gg

[dZi:]

Tt

[ti:]

Hh

[eItS]

Uu

[ju:]

Ii

[aI]

Vv

[vi:]

Jj

[dZeI]

Ww

[Kdcblju:]

Kk

[keI]

Xx

[eks]

Ll

[el]

Yy

[waI]

Mm

[em]

Zz

[zed]

ФОНЕТИКА (КОРОТКІ ВІДОМОСТІ)

I. Г О Л О С Н І
Приблизна відповідність голосних звуків англійської мови до голосних звуків
української мови.
МОНОФТОНГИ
I — короткий звук, відповідний до українського звука «і»
i: — довгий звук, подібний до «і». Кінчик язика біля нижніх зубів, губи розтягнуто
сильніше
e — звук, подібний до «е»
x — відкрите «е», рот розтулено дещо більше, губи розтягнуто
c — короткий звук, подібний до «а», майже завжди наголошений
R — довгий відкритий звук «а»
P — короткий звук, подібний до «о», губи відкрито дещо більше (у іншому варианті
транскрипції «O»)
L — довгий звук «о»
M — короткий звук «у» (у іншому варианті транскрипції «u»)
H — довгий звук «у», губи округлено дещо більше
B — подовжений голосний звук, подібний у вимові до сполучення «ьо», наближе
ного до «е» (у іншому варианті транскрипції «W»)
q — ненаголошений голосний звук, щось між «а», «е» та «о»
ДИФТОНГИ
[aM], [qM], [OI], [aI], [eI], [Iq], [eq], [Mq] — див. табл. 1, 2, 5
ТРИФТОНГИ
[aMq], [jMq], [aIq], [eIq] — див. табл. 1, 5
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Таблиця 1

Варіанти читання літер, які позначають голосні звуки

a

e

i

o

u

y

[eI] make

[I] begin

[aI] fine

[qM] note

[jH] student

[aI] my

[x] flat

[J] he

[I] ink

[P] not

[c] cut

[I] fully
[j] yes

[R] ask

[e] pen

[J] machine

[L] for

[M] put

[P] what

[B] her

[B] bird

[H] do

[jMq] during

[L] tall

[Iq] here

[aIq] fire

[c] son

[q] about

[R] clerk
Варіанти читання наголошених сполучень голосних

Сполучення

Звук, який це сполучення позначає

ai
ay
ey

[eI]

ea
ee
ie
ei
oi
oy
oo
ou
ou
oa
au
ou
oo

[J]
[OI]
[H]
[aM]
[qM]
[L]
[c]

II. ПРИГОЛОСНІ

Таблиця 2

Приклади
rain
day
they
read
meet
chief
receive
point
boy
foot
soup
out
boat
sauce
country
blood

Приблизна відповідність приголосних звуків англійської мови до приголосних
звуків української мови.
p — звук, схожий на український «п», вимовляється дещо з придихом
b — звук, подібний до «б»
m — звук, подібний до «м»
w — м’який звук, дещо схожий на «в», губи округлено та випнуто вперед
f — звук, подібний до «ф»
v — звук, подібний до «в»
T — звук, притаманний англійській мові, вимовляється подібно до «с», але кінчик
язика ледь затиснуто між зубами.
D — також притаманний англійській мові звук, вимовляється подібно до «з», але
кінчик язика ледь затиснуто між зубами
s — звук, подібний до «с»
z — звук, подібний до «з»

X

t — звук, подібний до «т», але кінчик язика притиснуто до піднебіння біля верхніх
зубів, вимовляється дещо з придихом
d — звук, дещо подібний до «д», положення язика, як при вимові «t»
n — звук, дещо схожий на «н», положення язика, як при вимові «t»
l — звук, подібний до «л», положення язика, як при вимові «t»
r — звук, між «р» та твердим «ж», вимовляється без вібрації
S — звук, дещо м’якший за «ш»
Z — звук, м’якший за «ж»
tS — звук, дещо м’якший за «ч»
k — звук, подібний до «к», вимовляється дещо з придихом
g — твердий звук, подібний до «ґ»
N — звук, подібний до «н», але до піднебіння притиснута не передня, а задня
частина боків язика
h — звук, який дещо нагадує «х», утворюється при видиху
j — звук, подібний до «й»
Таблиця 3

Подвійні варіанти вимови деяких приголосних

Літе
ра

Позиція

Вимо
ва

Приклади

c

1. Перед e, i, y
2. Перед a, o, u, усіма приголосними та
наприкінці слів

[s]
[k]

cent, pencil, icy
cap, come, cup,
black

g

1. Перед e, i, y
2. Перед a, o, u, усіма приголосними та
наприкінці слів

[dZ]
[g]

page, gin, gypsy
good, green, big

s

1. На початку слова, перед глухими приго
лосними та наприкінці слова після глухих
2. Між голосними, наприкінці слів і після
дзвінких приголосних

[s]

sit, student, lists

[z]

please, ties, pens

1. Перед приголосними та наприкінці слів
2. Перед наголошеною голосною

[ks]
[gz]

text, six
example

x

Таблиця 4

Читання сполучень приголосних літер

Літе
ра
sh
ch
tch
ck
th

wh

Позиція
Будь-яка
Будь-яка
Після коротких голосних
Після коротких голосних
1. На початку повнозначних слів і наприкінці слова
2. На початку займенників, службових слів і між
голосними
1. На початку слова перед усіма голосними, крім о
2. Перед літерою о

Вимо
ва
[S]
[tS]
[tS]
[k]
[T]
[D]
[w]
[h]

Приклади
she
chess
match
black
thick, myth
this, bathe
what
who
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Літе
Позиція
ра
ng Наприкінці слова
nk Будь-яка
wr На початку слова перед голосними

Вимо
Приклади
ва
[N] long
[Nk] thank
[r]
write

Таблиця 5

Варіанти читання сполучень і поєднань голосних із приголосними

Сполучення чи
поєднання
qu
war
wor
wa
ew
ow
ow
oor
our
our
air
are
ere
ere
ear
eer
eigh
ir
er
ur
ear
al + …

Звук
(звуки)
[kw]
[wL]
[wW]
[wP]
[jH]
[aM]
[qM]
[Mq]
[aMq]
[eq]

[Iq]
[eI]
[B]
[Ll]

Приклади
question
warm
work
want
new
town
flow
moor
tour
our
chair
care
where
here
ear
engineer
eight
shirt
her
burn
learn
also

Сполучення чи
поєднання
ear
ar
igh
ing
ig + n
i + ld
i + nd
a + lf
a + lm
a + nt
a + sk
a + sp
a + ss
a + st
o + ll
o + ld
al + k
or
oor
augh
ough
aw

Звук
(звуки)
[R]
[aI]
[IN]
[aI]

[R]

[qM]
[L]

[L]

Pronunciation symbols (символи фонетичної транскрипції)

[p] = pen
[e] = let
[v] = view
[M] = put
[t] = tap
[aM] = now
[S] = shop
[Iq] = near
[N] = ring
[aIq] = fire

[I] =bit
[w] = way
[P] = dog
[s] = see
[E:] = skirt
[l] = let
[aI] = fly
[k] = cat
[aMq] = our
[eIq] = player

[b] = bad
[x] = add
[T] = throw
[u:] = do
[d] = do
[eM] = home
[Z] = measure
[eq] = care
[h] = hot

[i:] = teeth
[f] = few
[O:] = form
[z] = zoo
[q] = weather
[r] = rain
[eI] = make
[g] = get
[jMq] = during

Приклади
heart
car
high
lifting
sign
mild
kind
half
palm
plant
ask
grasp
grass
past
roll
bold
chalk
short
door
taught
brought
draw

[m] = man
[c] = cup
[D] = though
[Q:] = art
[n] = not
[OI] = enjoy
[tS] = cheese
[Mq] = poor
[j] = yet

XII

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ
АНГЛІЙСЬКІ

а — adjective — прикметник
adv — adverb — прислівник
attr. — attributive — атрибутивне вживання
(як означення)
сj — conjunction — сполучник
conj. — (pronoun) conjunctive — сполучний
(займенник)
comp — comparative degree — вищий сту
пінь порівняння
demonstr. — demonstrative (pronoun) — вка
зівний (займенник)
emph. — emphatic (pronoun) — підсилю
вальний (займенник)
etc. — et cetera — тощо
imp. — imperative — наказовий (спосіб)
impers. — impersonal — безособовий
indef. — indefinite (pronoun) — неозначений
(займенник)
inf. — infinitive — інфінітив, неозначена форма дієслова
int — interjection — вигук
inter. — interrogative (pronoun) — питальний
(займенник)
n — noun — іменник
num. card. — numeral cardinal — кількісн
 ий
числівник
num. ord. — numeral ordinal — порядковий
числівник
part — particle — частка

pass. — passive — пасивний стан
past — форма минулого часу
perf. — perfect — перфект
pers. — personal (pronoun) — особовий (за
йменн
 ик)
pl — plural — множина
роss. — possessive (pronoun) — присвійний
(займенник)
p. p. — past participle — дієприкметник ми
нулого часу
pr — person — особа
predic. — predicative — предикативне вжи
вання
pref — prefix — префікс
prep — preposition — прийменник
pres. — форма теперішнього часу
pres. p. — present participle — дієприкметник
теперішнього часу
pres. perf. — present perfect — теперішній
доконаний час
pron — pronoun — займенник
refl. — reflexive — зворотний (займенник)
rel. — relative (pronoun) — відносний (займен
ник)
sing — singular — однина
smb. — somebody — хто-небудь
smth. — something — що-небудь
superl. — superlative — найвищий ступінь
v — verb — дієслово

УКРАЇНСЬКІ

ав. — авіація
австрал. — австралійського походження,
уживається в Австралії
авто — автомобільна справа
амер. — американізм, американського по
ходження
анат. — анатомія
антроп. — антропологія
араб. — арабська мова
арт. — артилерія
археол. — археологія
архіт. — архітектура
астр. — астрономія

бакт. — бактеріологія
банк. — банківський термін
безос. — безособовий
бібл. — біблеїзм, біблійний вислів
біол. — біологія
біохім. — біохімія
бірж. — біржовий термін
бот. — ботаніка
буд. — будівельна справа
букв. — буквально
бухг. — бухгалтерія
в. — відмінок
вет. — ветеринарія
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відносн. — відносний
війс. — військова справа
вірш. — віршування
вказів. — вказівний
воєн. — воєнний термін
геогр. — географія
геод. — геодезія
геол. — геологія
геом. — геометрія
геральд. — геральдика
гідр. — гідротехніка
гірн. — гірнича справа
грам. — граматика, граматичний
грец. — грецька мова
груб. — грубий вислів
д. — дюйм
Д. в. — давальний відмінок
див. — дивіться
дит. — дитячий вираз
дип. — дипломатія
дієсл. — дієслово
д.-грец. (іст.) — давньогрецький
д.-євр. — давньоєврейський
док. — доконаний вид
дор. — дорожня справа
д.-рим. (іст.) — давньоримський
друк. — друкарська справа
евф. — евфемізм
ек. — економіка
ел. — електротехніка
елн — електроніка
ент. — ентомологія
етн. — етнографія
єгипт. — єгипетський
жарт. — жартівливий вираз
ж. р. — жіночий рід
жив. — живопис
зазв. — зазвичай
займ. — займенник
зал. — залізнична справа
зап. — заперечний
збір. — збірне
зв. — зв’язок
звуконасл. — звуконаслідування
зменш. — зменшена форма
знач. — значення
знев. — зневажливо
зоол. — зоологія
ім. — іменник
інф. — інфінітив
і под. — і подібне

ірон. — іронічний вислів
ісп. — іспанська мова
іст. — історія
іт. — італійська мова
іхт. — іхтіологія
канц. — канцеляризм
карт. — картярський термін
кит. — китайська мова
кіб. — кібернетика
кіно — кінематографія
книжн. — книжний стиль
ком. — комерційний термін
косм. — космонавтика
кул. — кулінарія
ласк. — ласкаве слово
лат. — латинська мова
лінґв. — лінґвістика
літ. — література, літературознавство
лог. — логіка
м. — місто
мат. — математика
мед. — медицина
мет. — металургія
метео — метеорологія
мех. — механіка
мисл. — мисливство
мист. — мистецтво
мін. — мінералогія
міф. — міфологія
мн. — множина
мор. — морський термін
муз. — музика
-н. — небудь
найвищ. ст. — найвищий ступінь
наказ. сп. — наказовий спосіб
напр. — наприклад
невідм. — невідмінюване слово
незм. — незмінювана форма
нім. — німецька мова
недок. — недоконаний вид
неол. — неологізм
неправ. — неправильно
несхв. — несхвально
обч. — обчислювальна техніка
о-в(и) — острів (острови)
од. — одиниця
одн. — однина
оз. — озеро
опт. — оптика
Ор. в. — орудний відмінок
орн. — орнітологія
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ос. — особа
особ. — особливо
офіц. — офіційний
палеонт. — палеонтологія
парл. — парламентський вислів
п.-ек. — політична економія
пер. — переважно
перен. — у переносному значенні
пест. — пестлива форма
пит. — питальний
підн. — піднесено
п-ів — півострів
підсил. — підсилення
поет. — поетичне слово, поетичний вислів
полігр. — поліграфія
політ. — політичний термін
польськ. — польська мова
пор. — порівняй
порівн. ст. — порівняльний ступінь
пошир. — у поширеному, неточному зна
ченні
прийм. — прийменник
прикм. — прикметник
присл. — прислівник
прос. — просодія
прот. — протилежне значення
психол. — психологія
р. —1) річка 2) рік
радіо — радіотехніка
Р. в. — родовий відмінок
реакт. — реактивна техніка
редук. — редукований звук
реч. — речення
рел. — релігія
рим. міф. — римська міфологія
рит. — риторичний
розм. — розмовне слово, розмовний вираз
рос. — російська мова
санскр. — санскрит
с.-г. — сільське господарство
скл. — складний
скор. — скорочення, скорочено
сл. — слово
спец. — спеціальний термін

спорт. — спортивний термін
ст. — ступінь
стат. — статистика
стил. — стилістика
страх. — страхувальний термін
студ. — студентський вислів
та ін. — та інше
тeamp. — театральний термін
текст. — текстильна справа
тел. — телебачення
тепер. — теперішній час
тех. — техніка
тж — також
тк — тільки
тлг — телеграфія
тлф — телефонія
топ. — топографія
торг. — торгівля
тур. — турецька мова
угор. — угорська мова
ужив. — уживається
укр. — українська мова
ф. — форма
фарм. — фармакологія
фіз. — фізика
фізіол. — фізіологія
філос. — філософія
фін. — фінансовий термін
фольк. — фольклор
фон. — фонетика
фото — фотографія
фр. — французька мова
хім. — хімія
хір. — хірургія
церк. — церковний
ч. — час
част. — частка
числ. — числівник
ч. р. — чоловічий рід
шах. — шахи
шкіл. — шкільний вираз
шотл. — уживано в Шотландії
юр. — юридичний термін
яп. — японська мова

A
а [eI (повна ф.); q (редук. ф.)] неозначений ар-

тикль перед словами, що починаються з
приголосного звука
аb- [xb-, qb-] pref із зап. знач. не-, а-; напр.:
abnormal ненормальний, анормальний
aback [qKbxk]: taken ~ приголомшений, захоплений зненацька
abandon [qKbxndqn] 1. n невимушеність; нестриманість 2. v 1) залишати 2) відмовлятися
від; ~ed 1. р. р. від abandon 2 2. a 1) залишений; занедбаний 2) розпусний, розбещений 3) нестриманий, нестримний;~ment n
1) залишення 2) занедбаність 3) самотність
4) невимушеність
abase [qKbeIs] v 1) зневажати 2) понижувати
(у чині й под.)
abash [qKbxS] v (зазв. pass.) знічувати, конфузити; збентежувати; ~ment n збентеження;
ніяковість; сором
abate [qKbeIt] v 1) ослабляти (енергію) 2) стримувати 3) знижувати, скорочувати 4) ущухати
(про бурю й под.) 5) притупляти (гостре) 6) юр.
скасовувати, анулювати, припиняти; ~ment
n 1) ослаблення; скорочення 2) зниження
(ціни й под.) 3) юр. скасування, анулювання,
припинення
abbacy [KxbqsI] n абатство
abbess [Kxbes] n ігуменя; абатиса
abbot [Kxbqt] n ігумен; абат
abbreviat||e [qKbri:vIeIt] v скорочувати (текст
і под.); ~ion n абревіатура, скорочення
ABC [KeIbJKsJ] n 1) алфавит, абетка 2) основа,
початок; ABC of chemistry основи хімії
abdicate [KxbdIkeIt] v відмовлятися (від чогон.); зрікатися
abduct [xbKdckt] v захоплювати силоміць
aberrance, -су [xKberqns, -sI] n відхилення
від правильного шляху
aberration [!xbqKreIS(q)n] n 1) омана 2) запаморочення
abet [qKbet] v 1) підбурювати, спонукати 2) заохочувати; ~tor n 1) підбурювач 2) спільник,
співучасник
abeyance [qKbeIqns] n 1) стан непевності
2) тимчасова бездіяльність
abhor [qbK(h)L] v ненавидіти; відчувати відразу; ~rence n 1) огида, відраза 2) те, що
викликає огиду (відразу); ~rent a 1) огидний, відразливий; мерзенний 2) несумісний
(to — з чим-н.)

abid||e [qKbaId] v (abode) 1) зносити, терпіти

2) дотримуватися; виконувати 3) чекати,
очікувати; ~ance n 1) дотримання (чого-н.);
підпорядкування (чому-н.) 2) перебування;
~ing 1. pres. p. від abide 2. а постійний;
міцний
ability [qKbIlItI] n 1) здатність; уміння 2) здіб
ність 3) спритність 4) pl талант, хист
abject [KxbdZekt] a 1) жалюгідний, огидний
2) принижений; ~tion n 1) приниження
2) принизливість
abjur||e [qbKdZMq] v 1) зрікатися (чого-н.) 2) відмовлятися (від чого‑н.); ~ation n 1) зречeння
2) відмова (від чого-н.)
ablation [qKbleIS(q)n] n мед. видалення; ампутація
ablative [KxblqtIv] n грaм. орудний відмінок
able [KeIb(q)l] a 1) умілий; спроможний, здатний
2) здібний, талановитий 3) юр. компетентний;
a.-bodied а міцний, здоровий
ablutions [qKblHS(q)nz] n 1) (зазв. pl) обливання
2) промивання, очищування
abnegate [KxbnIgeIt] v книжн. 1) відмовляти
собі (у чому-н.) 2) відмовлятися (від чого-н.);
зрікатися (чого-н.) 3) заперечувати, відкидати
abnormal [xbKnLm(q)l] а ненормальний,
анормальний, аномальний, неправильний;
~ity n аномалія, неправильність
abode [qKbqMd] 1) житло, місцезнаходження
2) past і р. р. від abide
abolish [qKbPlIS] v відміняти, скасовувати; знищувати; усувати; ~ment п відміна, скасування; знищення; усунення
A-bomb [KeIbPm] атомна бомба
abomin||able [qKbPmInqb(q)l] а огидний,
мерзенний; a. snowman n снігова людина;
~ate v відчувати огиду; ненавидіти
aboriginal [!xbqKrIdZIn(q)l] 1. n тубілець, абориґен 2. a 1) одвічний; тубільний 2) місцевий
(про флору, фауну)
abort [qKbLt] v 1) передчасно народжувати
2) зазнати невдачі; ~ed 1. p. p. від abort 2.
a 1) недоношений 2) біол. недорозвинений;
~ion п 1) аборт, викидень 2) невдача
abound [qKbaMnd] v 1) бути багатим (на що-н.)
2) рясніти, кишіти (чим-н.)
about [qKbaMt] 1. adv 1) приблизно, близько,
майже 2) неподалік, поблизу, недалеко; he
is somewhere a. він десь тут 3) навколо,
зокола; усюди, повсюди 4) у зворотному на-
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прямі 2. prep 1) про; щодо; I’ll see a. it я потурбуюся про це 2) у часовому знач. вказує
на приблизність під; a. nightfall під вечір
3) у просторовому знач. вказує на: а) розташування або рух навколо чого-н. довкола, поблизу; б) перебування біля чого-н. біля, поблизу; в) місце здійснення дії по; to walk a. the
room ходити по кімнаті 4): to have smth. a.
one мати що‑н. у себе (із собою)
above [qKbcv] 1. а зазначений вище (раніше) 2. adv 1) угорі; вище 2) нагору 3) раніше 3. prep 1) над 2) більш як 3) раніше,
до; a.-board a predic. чесний, відвертий;
a.-grounda 1) живий 2) наземний; a.-mentioned a вищезгаданий
abrade [qKbreId] v 1) стирати; зношувати
2) здирати (шкіру)
abreast [qKbrest] adv поруч, пліч-о-пліч
abridge [qKbrIdZ] v 1) скорочувати (рукопис і
под.) 2) обмежувати, урізувати (права) 3) позбавляти (of — чого-н.)
abroad [qKbrLd] adv за кордоном, за кордон
abrupt [qKbrcpt] а 1) раптовий, несподіваний
2) різкий, грубий, гострий 3) нерівний (про
стиль) 4) уривчастий, крутий, стрімкий;
~ion [-KrcpS(q)n] n 1) відрив, відторгнення
2) розрив, роз’єднання
abscond [qbKskPnd] v 1) зникати 2) ховатися,
переховуватися 3) тікати; уникати (суду)
absence [Kxbsqns] n 1) відсутність 2) брак,
відсутність (of — чого-н.) 3): ~ of mind неуважність
absent [Kxbsqnt] 1. а відсутній 2. v [xbKsent]
a. oneself from віддалятися, ухилятися;
~eeism [-KtJzm] n прогул; ~ia n лат.: in a.
за відсутності; заочно; ~minded [-KmaIndId]
a неуважний
absol||ute [KxbsqlHt] a 1) повний; безумовний
2) абсолютний 3) бездомішковий 4) максимальний; ~utely [KxbsqlHtlI] adv 1) цілком,
цілковито; безумовно 2) самостійно, незалежно; transitive verb used a. перехідне
дієсл. без прямого додатка 3) безперечно
4) розм. так, звичайно, цілком, саме так;
~uteness [KxbsqlHtnIs] n 1) безумовність
2) необмеженість; ~ution [!xbsqKlHS(q)n]
n 1) виправдання 2) церк. прощення; ~ve
[qbKzPlv] v 1) виправдовувати (from — щон.) 2) прощати
absorb [qbKsLb] v 1) усотувати, усмоктувати,
убирати; поглинати, абсорбувати 2) захоплювати, принаджувати 3) тех. амортизувати (удари й под.)
absorptive [qbKsLptIv] а убирний, абсорбційний, усмоктувальний; поглинальний
abstain [qbKsteIn] v утримуватися, стримуватися (from — від чого-н.); ~er n непитущий
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abstemious [xbKstJmIqs] a 1) стриманий
2) ощадливий

abstergent [qbKstE:dZ(q)nt] 1. n мийний засіб
2. а мийний

abstract 1. n [Kxbstrxkt] 1) абстракція 2) кон-

спект; резюме 2. v [xbKstrxkt] 1) віднімати
2) відвертати 3) абстрагувати(ся) 4) резюмувати; підсумовувати
absurd [qbKsE:d] а безглуздий, нісенітний;
сміховинний, дурний; ~ity n безглуздість,
сміховинність; дурниця
abundan||ce [qKbcndqns] n 1) сила-силенна;
багатство 2) безліч; ~t а рясний, багатий (на
що-н.)
abus||e 1. n [qKbjHs] 1) зловживання 2) образа;
лайка 3) погане ставлення 4) неправильне
вживання 2. v [qKbjHz] 1) зловживати 2) ображати; лаяти 3) погано ставитися 4) жорстоко
поводитися (з ким‑н.); ~ive [-sJv] а образливий, лайливий
abut [qKbct] v прилягати (до чого‑н.); межувати
(on, upon — з чим-н.)
abyss [qKbIs] n 1) прірва, урвище; безодня, вир
2) первісний хаос
acacia [qKkeISq] n бот. акація
acade||mic [!xkqKdemIk] 1. n учений 2. a
1) академічний; навчальний 2) теоретичний 3) канонічний, традиційний; ~mician
[-KmIS(q)n] n академік; ~my [qKkxdqmI] n
1) школа, училище 2) академія 3) вищий навчальний заклад
accede [xkKsJd] v 1) вступати (на посаду й под.;
to) 2) погоджуватися 3) приставати (на чию-н.
пропозицію)
accelerate [qkKselqreIt] v прискорювати(ся),
розганяти(ся)
accent 1. n [Kxks(q)nt] 1) вимова; акцент
2) наголос 3) знак наголосу 4) характерна
риса (ознака) 5) pl оздоблення 2. v [qkKsent]
1) акцентувати, підкреслювати 2) ставити наголос; ~uate [qkKsentjMqIt] v 1) акцентувати,
підкреслювати 2) наголошувати
accept [qkKsept] v 1) приймати 2) припускати;
визнавати, погоджуватися 3) ставитися прихильно; ~ability [qk!septqKbIlItI] n прийнятність; ~able [qkKseptqb(q)l] a 1) прийнятний,
підхожий 2) приємний, бажаний, жаданий;
~ance [qkKseptqns] n 1) прийняття 2) схвалення; ~ed [qkKseptId] 1. р. р. від accept 2.
а загальноприйнятий, визнаний, поширений; ~er n 1) той, хто приймає; приймальник
2) ком. акцептант
access [Kxkses] 1. n 1) прохід; підхід 2) доступ
3) напад (хвороби) 4) обч. вибірка (з пам’яті);
доступ (до бази даних) 2. v обч. звертатися (до
бази даних); ~ary [qkKses(q)rI] n юр. співучасник, співвинуватець; ~ibility [qk!sesqKbIlItI]
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n приступність, доступність; ~ible [qkKsesqb(q)l] a 1) досяжний; приступний 2) що
піддається; піддатливий; ~ion [qkKseS(q)n]
n 1) вступ (на посаду й под.) 2) приріст; додавання 3) доступ 4) напад (хвороби)
accessori||al [!xksqKsLrIql] а 1) допоміжний,
додатковий 2) юр. причетний (до чого-н.);
~es [xkKsesqrIz] n pl приналежності
accid||ence [KxksId(q)ns] n грам. морфологія;
~ent [KxksId(q)nt] n 1) випадок; несподіванка 2) нещасний випадок; катастрофа;
аварія 3) лог. побічна обставина; ~ental
[!xksIKdentl] a 1) випадковий, несподіваний
2) другорядний 3) несуттєвий; ~ent-prone
[KxksId(q)nt!prqMn] а якому не щастить, нещасливий
acclaim [qKkleIm] v 1) вітати 2) проголошувати
acclamation [!xklqKmeIS(q)n] n 1) бурхливе
схвалення 2) (зазв. рl) вітальні вигуки
acclivity [qKklIvItI] n похилий узвіз (підйом),
схил
acclivous [qKklaIvqs] а похилий; що підвищується похило (уступами)
accolade [KxkqleId] n 1) схвалення, хвала
2) схвальний відгук
accommod||ate [qKkPmqdeIt] v 1) давати
прихисток 2) пристосовувати 3) позичати
(кому-н.) 4) примиряти; узгоджувати; ~ating
[qKkPmqdeItIN] 1. pres. p. від accomodate
2. a 1) послужливий, лагідний 2) поступливий, люб’язний, зговірливий 3) який пристосовується 4) що вміщує; a hall ~ating 100
people зала на 100 осіб; ~ation [q!kPmqKdeIS(q)n] n 1) житло 2) притулок, пристановище; сховище 3) послуга 4) пристосування
5) узгодження 6) позика
accompan||ist [qKkcmp(q)nIst] n акомпаніатор; ~y v 1) супроводити 2) муз. акомпанувати
accomplice [qKkcmplIs] n юр. спільник, співучасник (злочину)
accomplish [qKkcmplIS] v 1) виконувати 2) завершувати, досягати 3) робити досконалим,
удосконалювати; ~ment n 1) виконання,
завершення 2) досягнення 3) pl досконалість;
освіченість; чесноти
accord [qKkLd] 1. n 1) згода 2) гармонія 3) не
офіційна угода 4) муз. акорд 2. v 1) узгоджувати(ся); гармоніювати 2) давати, надавати;
~ance n 1) згода, злагода; відповідність
2) надання; ~ant a 1) злагоджений 2) відповідний
accost [qKkPst] v 1) звертатися (до кого-н.)
2) чіплятися (до кого-н.)
accouchement [qKku:SmRN, qKku:Smqnt] п фр.
1) пологи 2) перен. звільнення від тягаря
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accoucheuse [q!ku:KSE:z] п фр. акушерка
account [qKkaMnt] 1. n 1) думка, оцінка 2) ра-

хунок; розрахунок 3) звіт; звітна доповідь
4) причина, підстава 5) значення, важливість 6) вигода 2. v 1) уважати; розглядати
як 2) звітувати (for — про що‑н.); відповідати
(for — за що-н.) 3) пояснювати (for — що-н.);
~able a 1) відповідальний (to — перед кимн.; for — за що-н.) 2) пояснимий, з’ясовний;
~ant n 1) бухгалтер 2) юр. відповідач; ~ing
1. pres. p. від account 2 2. n 1) бухгалтерська
справа 2) облік; звітність; розрахунок
accoutre [qKkHtq] v одягати, споряджати; екіпірувати
accredit [qKkredIt] v 1) приписувати (to, with)
2) уповноважувати, доручати 3) довіряти;
~ed 1. р. р. від accredit 2. а 1) акредитований 2) загальноприйнятий
accretion [qKkri:S(q)n] n 1) розростання; приріст 2) нарощування
accrue [qKkru:] v 1) збільшуватися 2) випадати,
діставатися 3) виникати, походити
accumul||ate [qKkju:mjMleIt] v 1) нагромаджувати, накопичувати; акумулювати 2) скупчувати(ся) 3) складати; ~ator n 1) ел. акумулятор 2) обч. суматор накопичування
3) здирник
accura||cy [KxkMqrqsI] n точність, правильність; ~te a 1) точний, правильний; ретельний 2) війс. влучний
accursed [qKkBsId] a 1) проклятий 2) огидний,
осоружний
accus||ation [!xkjMKzeIS(q)n] n 1) звинувачення, обвинувачення 2) юр. обвинувальний
акт; ~ative [qKkjHzqtIv] грам. 1. п акузатив,
знахідний відмінок 2. а знахідний; ~ato
rial [-KtLrIql] а юр. обвинувальний; ~atory
[q!kjHzqtqrI] a викривальний; ~e v звинувачувати; ~ed n юр. обвинувачений, підсудний; ~er n юр. обвинувач
accustom [qKkcstqm] v привчати
acerbic [qKsBbIk] a 1) кислий, терпкий 2) різкий, неприємний (про людину, критику)
acetous [KxsItqs] а оцтовий; кислий
ache [eIk] 1. п біль 2. v 1) боліти 2) прагнути,
жагуче бажати; ~less а безболісний
achieve [qKtSJv] v 1) досягати, домагатися
2) успішно виконувати; ~ment n 1) досягнення, успіх 2) виконання 3) подвиг
acid [KxsId] 1. n кислота 2. а 1) кислий 2) уїдливий, ущипливий; a. drop [!xsIdKdrPp] п
льодяник, монпансьє; ~ulate [qKsIdjMleIt] v
підкислювати, додавати кислоти
acknowledge [qkKnPlIdZ] v 1) усвідомлювати;
визнавати, припускати 2) підтверджувати
3) бути вдячним (за що‑н.); винагороджувати; ~ment [qkKnPlIdZmqnt] n 1) визнання
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2) підтвердження; розписка 3) подяка 4) юр.
офіційна заява
aclinic [qKklInIk] а поземний, горизонтальний,
без схилу
acme [KxkmI] n 1) найвища точка (чого-н.)
2) мед. криза (хвороби)
acne [KxknI] n мед. прищ, вугор
acorn [KeIkLn] n жолудь
acoustic [qKkHstIk] a 1) акустичний, звуковий
2) анат. слуховий; ~s [qKkHstIks] n pl (ужив.
як sing) акустика
acquaint [qKkweInt] v 1) знайомити 2) повідом
ляти, сповіщати; ~ance n 1) знайомство
2) знайомий; знайома
acquiesce [!xkwIKes] v мовчки (неохоче) погоджуватися (in — на що-н., з чим-н.); ~nce
n поступка, згода; поступливість; ~nt а поступливий; покірний
acquire [qKkwaIq] v 1) набувати, здобувати
2) досягати; опановувати; ~ment [qKkwaIqmqnt] n 1) pl навички 2) опанування
acquisition [!xkwIKzISqn] n набуття, засвоєння (як процес) ~ of knowledge набуття
знань
acquit [qKkwIt] v 1) виправдовувати (of, on — у
чому-н.) 2) платити, розплачуватися; ~tal n
1) юр. виправдання 2) звільнення 3) виконання (обов’язків і под.)
acre [KeIkq] n 1) акр 2) pl землі, володіння
acrid [KxkrId] а 1) гострий, їдкий (на смак і
под.) 2) дратівливий 3) ущипливий, уїдливий;
~ity n 1) гострота, їдкість (страв, напоїв)
2) різкість (про характер) 3) ущипливість,
уїдливість
acrimonious [!xkrIKmqMnIqs] а 1) жовчний
(про характер) 2) дошкульний; ущипливий
3) гострий, їдкий (про страви, напої)
across [qKkrPs] 1. adv 1) на той бік; на тому боці;
to put ~ перевозити (човном, поромом) 2) упоперек; завширшки 3) навхрест; with arms a.
схрестивши руки 2. prep крізь, через
act [xkt] 1. n 1) справа, учинок 2) акт, дія, процес 3) гра, удавання 4) закон, постанова,
рішення 2. v 1) діяти, чинити 2) працювати
3) впливати (про ліки) (on, upon) 4) удавати,
прикидатися
action [KxkS(q)n] n 1) дія; учинок 2) pl поведінка 3) вплив 4) діяльність 5) бій 6) юр. позов
activ||ate [KxktIveIt] v 1) активізувати 2) робити
радіоактивним; ~e а 1) активний; діяльний,
енергійний, жвавий 2) діючий 3) дійсний,
справжній 4) радіоактивний 5) грам. дійсний
(про стан); ~ism n активність
actor [Kxktq] n 1) актор 2) дійова особа; діяч
actress [KxktrIs] n актриса
actual [KxktSMql] a 1) дійсний; справжній
2) поточний, сучасний; ~ity n 1) дійсність,
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реальність 2) pl справжні умови (обставини,
факти); ~ize v 1) здійснювати, реалізовувати
2) змальовувати реалістично
actuate [KxktSMeIt] v 1) приводити в рух (в дію)
2) спонукати
acuity [qKkjHqtI] n 1) дотеп 2) гострий характер
(хвороби)
acumen [qKkjHmen] n проникливість, гострота (розуму)
acute [qKkju:t] a 1) різкий, сильний 2) кмітливий 3) гострий 4) пронизливий, високий (про
звук)
ad [xd] скороч. від advertisement
adage [KxdIdZ] n прислів’я, приказка, вислів
adamantine [!xdqKmxntaIn] a 1) адамантовий; дуже твердий 2) непохитний, незламний
adapt [qKdxpt] v 1) пристосовувати 2) адаптувати 3) переробляти
add [xd] v 1) додавати, приєднувати; надавати
2) мат. додавати
adder I [Kxdq] n зоол. 1) гадюка 2) амер. вуж
adder II [Kxdq] n лічильна машина, суматор
addict 1. n [KxdIkt] наркоман (тж drug a.) 2. v
[qKdIkt] захоплюватися (чим-н.); віддаватися
(чому-н.); ~ion n 1) схильність (до чого-н.)
2) наркоманія; ~ive а що призводить до
звикання (про ліки)
addition [qKdIS(q)n] n додавання, збільшення;
~al а додатковий
additive [KxdItIv] n додаток
addle [Kxdl] 1. а 1) пустий, плутаний; шалений,
навіжений 2) зіпсований 2. v 1) псуватися
2) плутати(ся); заплутувати(ся)
add-on [!xdKPn] n обч. розширення, периферійний пристрій, що не входить до стандартного комплекту обчислювальної системи
address [qKdres] 1. n 1) адреса (тж обч.)
2) звернення; виступ; промова 3) манера
(розмовляти) 4) майстерність; вправність
5) рl залицяння 2. v 1) адресувати, надсилати
2) звертатися (to — до кого-н.)
adduc||e [qKdjHs] v подавати, наводити (як
доказ); цитувати; ~tion [qKdckS(q)n] n наведення (фактів, доказів)
adept [Kxdept] n знавець, експерт
adequacy [KxdIkwqsI] n 1) відповідність
2) компетентність
adhere [qdKhIq] v 1) прилипати, приставати
2) дотримуватися (to — чого-н.); ~nt 1. n
прихильник; наслідувач 2. а 1) прихильний
2) клейкий 3) що щільно прилягає
adhes||ion [qdKhi:Z(q)n] n 1) прилипання; склеювання 2) вірність, відданість (принципам і
под.) 3) згода, підтримка 4) тех. зчеплення;
~ive [qdKhJsIv] а 1) липкий, клейкий 2) перен.
настирливий
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adhibit — adverb

adhibit [xdKhIbIt] v 1) прикладати 2) приймати
(ліки)

adieu [qKdjH] 1. n (pl тж -ux [‑z]) прощання
2. int прощавай(те)!

adiposity [!xdIKpPsItI] n ожиріння, гладкість,
огрядність

adit [KxdIt] n вхід, прохід
adjacen||cy [qKdZeIs(q)nsI] n сусідство; суміжність; ~t a прилеглий, суміжний, сусідній (to)

adjective [KxdZIktIv] n грам. прикметник
adjoin [qKdZOIn] v 1) прилягати, межувати
2) з’єднувати; ~ing 1. pres. p. від adjoin
2. а прилеглий, суміжний, сусідній

adjourn [qKdZBn] v 1) відстрочувати, відклада-

ти 2) оголошувати перерву 3) розходитися;
~ment n 1) відстрочка, відкладання (зборів
і под.) 2) перерва (у засіданні й под.)
adjudge [qKdZcdZ] v 1) ухвалювати вирок
2) присуджувати (премію та под.; to)
adjudicator [qKdZHdIkeItq] n 1) член журі 2) екзаменатор 3) арбітр 4) pl журі
adjunct [KxdZcNkt] n 1) додаток; доповнення
2) помічник; ад’юнкт 3) грам. означення
adjur||ation [!xdZMqKreIS(q)n] n 1) благання
2) клятва 3) юр. приведення до присяги; ~e
[qKdZMq] v 1) благати 2) юр. приводити до
присяги
adjust [qKdZcst] v 1) упорядковувати 2) пристосовувати 3) улагоджувати 4) реґулювати
adjuvant [KxdZMvqnt] 1. n помічник; допоміжний засіб 2. а допоміжний, корисний
admeasure [xdKmeZq] v відміряти; установлювати межі
administ||er [qdKmInIstq] v 1) управляти,
керувати; вести (справи) 2) чинити (правосуддя) 3) справляти (обряди) 4) допомагати,
подавати допомогу 5) давати (ліки); ~ration
[-KreIS(q)n] n 1) управління (справами) 2) адміністрація 3) міністерство 4) уряд 5) надання
допомоги 6) чинення (правосуддя) 7) призначення (застосування, приймання) (ліків)
admir||able [Kxdm(q)rqb(q)l] a чудовий, надзвичайний, чарівний; ~ation n 1) захват
2) предмет захоплення; ~e v милуватися;
захоплюватися; ~er n 1) обожнювач; залицяльник 2) аматор
admissible [qdKmIsqb(q)l] a припустимий,
прийнятний
admission [qdKmIS(q)n] n 1) визнання (правильним, дійсним) 2) доступ 3) вхідна плата;
вхід 4) припущення
admit [qdKmIt] v 1) припускати; визнавати
2) допускати 3) впускати 4) дозволяти (of)
5) уміщати (про приміщення) 6) поступатися, погоджуватися; ~tance n 1) доступ, вхід
2) дозвіл на вхід
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admix [qdKmIks] v домішувати(ся); змішува
ти(ся); ~ture n 1) домішка 2) змішування
admoni||sh [qdKmPnIS] v 1) робити зауважен-

ня; оголошувати догану 2) переконувати, радити 3) напучувати, застерігати (of, against
— від чого-н.) 4) нагадувати; повідомляти;
~tion [!xdmqKnIS(q)n] n 1) застереження;
попередження 2) умовляння 3) зауваження,
вказівка 4) настанова, напучення
ado [qKdH] n 1) метушня; галас 2) клопіт; труднощі, утруднення
adolescen||ce [!xdqVKles(q)ns] n юність, юнацтво, юнь; ~t 1. n юнак; дівчина; підліток 2. а
юний; юнацький; підлітковий
adopt [qKdPpt] v 1) усиновляти; удочеряти
2) приймати 3) засвоювати 4) лінґв. запозичувати (слова з іншої мови); ~ee п усиновлений, приймак; приймачка; ~ion n 1) усиновлення 2) засвоєння 3) лінґв. запозичення
(з іншої мови)
adorable [qKdO:rqb(q)l] a 1) обожнюваний
2) розм. чарівний, чудовий
adorn [qKdLn] v 1) прикрашати 2) бути прикрасою; ~ment [qKdLnmqnt] n прикраса
adrift [qKdrIft] adv за течією
adroit [qKdrOIt] а спритний, моторний; винахідливий; ~ness [qKdrOItnIs] n спритність,
моторність; винахідливість
adulat||ion [!xdjMKleIS(q)n] n плазування; підлещування, лестощі; ~ory [KxdjMleIt(q)rI] а
улесливий, підлесливий; догідливий
adult [Kxdclt] 1. n 1) доросла людина 2) біол.
доросла особина 2. а дорослий, зрілий
adulter||ant [qKdcltqrqnt] n домішка; ~ate
v фальсифікувати; підмішувати; ~ation n
фальсифікація, підроблення; підмішування;
~er n невірний чоловік, зрадливець; ~ess n
невірна дружина; зрадливиця
adumbration [xdcmKbreIS(q)n] n 1) начерк,
ескіз 2) ознака 3) затемнення, тінь
advance [qdKvQ:ns] n 1) просування вперед
2) успіх; поліпшення; проґрес 3) позика
4) підвищення, зростання (цін і под.) 5) просування (по службі) 6) випередження
advantage [qdKvRntIdZ] 1. n 1) перевага (of,
over — над чим-н.) 2) вигода 2. v сприяти,
допомагати; ~ous [-KteIdZqs] а сприятливий;
вигідний
advent [Kxdvent] n 1) прихід, прибуття 2) (A.)
рел. пришестя 3) церк. різдвяний піст
adventur||e [qdKventSq] 1. n 1) пригода 2) ризик; авантюра 3) випадок 2. v 1) ризикувати
2) наважуватися (in, into, on, upon — на щон.); ~er n 1) пройдисвіт 2) авантюрист; ~ous
a 1) відчайдушний 2) небезпечний, ризикований 3) підприємливий
adverb [KxdvBb] n грам. прислівник
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adverse — against

advers||e [KxdvBs] a 1) ворожий 2) шкідливий 3) протилежний; ~ary [Kxdvqs(q)rI] n
супротивник, ворог; суперник; ~ative a
лінґв. що виражає протилежне поняття; ~ity

n 1) халепа, лихо, нещастя 2) несприятливі
обставини
advertence, -cy [qdKvE:t(q)ns, -sI] n уважне
ставлення, чуйність
advertis||e [KxdvqtaIz] v оповіщати; рекламувати; ~er n 1) рекламодавець 2) газета з оголошеннями; ~ing n рекламування, реклама
(процес); ~ment реклама (текст)
advice [qdKvaIs] n 1) порада 2) консультація
3) (зазв. pl) інформація 4) судження 5) ком.
авізо (тж letter of ~) 6) вирок
advise [qdKvaIz] v 1) радити 2) консультувати
3) сповіщати; ~d р. р. від advise; ~r n радник;
консультант
advocacy [KxdvqkqsI] n 1) юр. оборона, захист
2) адвокатура 3) пропаґанда
aerial [KeqrIql] 1. n антена 2. а 1) повітряний,
ефірний, легкий; авіаційний 2) нереальний,
ефемерний 3) надземний
aero||batics [!eqrqKbxtIks] n pl (ужив. як sing)
вищий пілотаж; ~dyne [Keqrq(M)daIn] n літальний апарат; ~space [Keqrq(M)speIs] 1. n
1) космічний простір 2) космонавтика 2. а
аерокосмічний
aesthetics [JsKTetIks] n pl (ужив. як sing) естетика
affab||ility [!xfqKbIlItI] n привітність; чемність,
ґречність; ~le [Kxfqb(q)l] а привітний; увіч
ливий, чемний, ґречний
affair [qKfeq] n 1) справа 2) pl заняття 3) любовний зв’язок 4) розм. пригода, історія
affect 1. n [qKfekt] психол. афект 2. v [qKfekt]
1) чинити; впливати (на що-н.) 2) уражати
(про хворобу) 3) вадити, шкодити, зачіпати
4) хвилювати, зворушувати 5) призначати
6) потребувати (певних умов) 7) удавати,
прикидатися 8) надавати перевагу 9) набирати форми (вигляду); ~ion [!xfekKteIS(q)n]
n 1) (часто pl) прихильність, уподобання;
кохання (towards, for — до кого-н.) 2) хвороба, захворювання; ураження (органа) 3) pl
властивість, якість; ~ionate [qKfekS(q)nIt] а
1) люблячий; ніжний, ласкавий 2) пристрасний 3) приязний 4) старанний, ретельний;
~ive [qKfektIv] а емоційний
affiance [qKfaIqns] v обручати
affidavit [xfIKdeIvIt] n письмове показання
під присягою
affilia||te [qKfIlIeIt] v 1) приєднуватися (with —
до чого-н.) 2) налагоджувати зв’язки ~ted
societies філіали
affin||ed [qKfaInd] а 1) схожий; споріднений
2) пов’язаний зобов’язанням; ~ity [qKfInItI] n
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1) спорідненість, схожість 2) родова схожість
(with, between) 3) збір. родичі 4) взаємна прихильність; привабливість, потяг
affirm [qKfBm] v 1) стверджувати 2) робити
заяву; ~ative а 1) ствердний 2) мат. позитивний
affix 1. n [KxfIks] 1) додаток 2) грам. афікс 2. v
[qKfIks] 1) прикріплювати (to, on, upon — до
чого-н.) 2) додавати 3) ставити (підпис)
afflatus [qKfleItqs] n 1) натхнення, осяяння
2) одкровення
afflict [qKflIkt] v 1) засмучувати; тривожити
2) уражати (про хворобу); ~ion n 1) печаль
2) горе; лихо 3) хвороба
affluence [KxflMqns] n 1) достаток 2) багатство
3) наплив, приплив
afford [qKfLd] v 1) мати змогу 2) давати, надавати 3) робити
afforest [xKforIst] v засаджувати лісом; ~ation
n залісення, лісонасадження
affranchise [qKfrxntSaIz] v відпускати на волю
affray [qKfreI] n скандал, бійка
affront [qKfrcnt] 1. n 1) (привселюдна) образа 2) сутичка 2. v 1) ображати 2) кидати
виклик
afire [qKfaIq] 1. a predic. охоплений полум’ям
2. adv у вогні
afloat [qKflqMt] a predic., adv 1) на плаву, на морі
2) у розпалі (діяльності) 3) в обігу, в ужитку
afoot [qKfMt] a predic. 1) у русі, у дії 2) пішки
aforecited [qKfL!saItId] а вищенаведений, вищезазначений
aforethought [qKfLTLt] a predic. навмисний,
умисний
afraid [qKfreId] a predic. зляканий, наляканий
afresh [qKfreS] adv знову, заново
African [KqfrIkqn] 1. a африканський 2. n африканець
after [KRftq] 1. а задній 2. prep 1) за, позаду
2) після, за, через, опісля 3) за, з, згідно з; a.
the same pattern за тим самим зразком
4) про, за; to look a. smb. піклуватися про
кого-н. 5) незважаючи на, попри, усупереч
3. cj після того як; a.-effect n 1) наслідок
2) результат; ~glow n 1) вечірня зоря 2) приємний спогад; ~life n 1) потойбічне життя
2) роки зрілості; ~light n прозріння; ~math
n наслідки; ~noon n час після полудня; пообідній час; good ~noon! добридень!; до
побачення!; ~thought n запізніле пояснення; ~wards adv згодом; ~word n епілог;
~world n 1) потойбічний світ 2) майбутні
(прийдешні) покоління
again [qKgeIn] adv 1) знову 2) з іншого боку
3) крім того, до того ж
against [qKge(I)nst] prep 1) проти, навпроти
2) об, по, на, з, до 3) поряд, біля 4) на, з 5) про-
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age — alacrity

ти, усупереч 6) на, про; ~ a rainy day про
чорний день
age [eIdZ] 1. п 1) вік 2) покоління 3) повноліття
4) старість 2. v 1) старіти 2) витримувати (у
часі); ~less a 1) нестаріючий 2) вічний, споконвічний; a.-old а одвічний; дуже давній;
старий, старезний
agency [KeIdZ(q)nsI] n 1) аґенція, аґентство
2) орган (заклад, організація) 3) дія, діяльність 4) засіб; сприяння 5) сила, чинник
agenda [qKdZendq] п pl 1) порядок денний
2) послідовність операцій в ЕОМ
agent [KeIdZ(q)nt] п 1) аґент, представник
2) діяч 3) pl аґентура
aggrand||ize [qKgrxndaIz] v 1) збільшувати, посилювати 2) звеличувати, вихваляти;
~isement [-dIzment] n 1) збільшення, підвищення 2) звеличування, вихваляння
aggravat||e [KxgrqveIt] v обтяжувати, збільшувати; погіршувати; загострювати; ~ion
п 1) погіршення; загострення; посилення
2) обтяжлива обставина
aggregat||e [KxgrIgeIt] n 1) сукупність, ціле
2) тех. аґреґат; ~ion n 1) складання 2) аґреґат 3) скупчення; маса
aggress||ion [qKgreS(q)n] n 1) напад, аґресія
2) психол. аґресивність; зухвала поведінка;
~ive a 1) аґресивний 2) активний 3) наполегливий; настирливий 4) задирливий, зухвалий; ~or n 1) аґресор, нападник 2) призвідник
aggrieve [qKgrJv] v (зазв. pass.) 1) ображати;
засмучувати 2) юр. завдавати шкоди
aghast [qKgRst] a predic. охоплений страхом;
приголомшений
agil||e [KxdZaIl] а спритний, моторний, жвавий; ~ity [qKdZIlItI] п спритність, моторність,
жвавість
agit||ate [KxdZIteIt] v 1) збуджувати 2) аґітувати
(for, against) 3) палко обговорювати 4) підбурювати 5) трясти; збовтувати; ~ated 1. р. р. від
agitate 2. а схвильований; ~ation n 1) хвилювання 2) аґітація 3) публічне обговорення
4) перемішування; ~ator n аґітатор
aglow [qKglqM] a predic. 1) палаючий 2) збуджений
agnail [KxgneIl] n задирка
agnate [KxgneIt] 1. n родич по батькові 2. а
1) рідний по батькові 2) близький, споріднений
ago [qKgou] adv тому; not long a. недавно;
years a. багато років тому
agonistic [!xgqKnIstIk] a 1) полемічний 2) войовничий 3) атлетичний
agon||ise [KxgqnaIz] v 1) агонізувати 2) мучити
3) докладати відчайдушних зусиль; ~ising
1. pres. p. від agonise 2. а нестерпний;
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~y [KxgqnI] n 1) агонія 2) мука 3) відчайдушна боротьба 4) раптовий вияв (почуттів)

agree [qKgrJ] v 1) згоджуватися 2) домовля-

тися 3) відповідати (чому-н.), гармоніювати
(with — з чим-н.) 4) збігатися в поглядах
5) упорядковувати 6) грам. узгоджуватися;
~able а 1) приємний 2) відповідний, підхожий 3) згодний (зробити що-н.; to) 4) прийнятний 5) зручний; ~ment n 1) домовленість 2) договір, угода 3) грам. узгодження
agricultur||e [KxgrIkcltSq] n сільське господарство; агрономія; ~ist n 1) агроном 2) землероб, хлібороб, рільник
aground [qKgraMnd] a predic. у скруті; без кош
тів
ague [KeIgjH] n 1) малярія, пропасниця 2) напад
пропасниці
ahead [qKhed] adv уперед, попереду
aid [eId] 1. n 1) допомога 2) помічник 3) pl допоміжні засоби 2. v допомагати; сприяти
aiguille [KeIgwi:l] n гірський шпиль, шпиляста
вершина
ail [eIl] v 1) тривожити, завдавати болю (страждання) 2) засмучуватися, мати неприємності; ~ing
1. pres. p. від ail 2. а хворий, нездоровий
aim [eIm] 1. n 1) мета, намір; задум; прагнення
2) ціль 3) прицілювання 2. v 1) домагатися;
ставити за мету 2) цілити(ся); націлювати(ся)
3) кидати, шпурляти 4) мати намір; ~ing
1. pres. p. від aim 2 2. n наведення 3. а влучний; ~less а безцільний
air [eq] 1. n 1) повітря; атмосфера 2) вираз
обличчя 3) пісня; мелодія 4) вітерець 5) pl
величання; манірність 2. v 1) сушити 2) провітрювати 3) оприлюднювати; ~craft n
1) літак 2) збір. літаки; авіація; a.-driven а
пневматичний; ~fare n вартість авіаквитка;
~field n летовище, аеродром; ~freighter
n вантажний літак; a. hostess n стюардеса;
~ing 1. pres. p. від air 2 2. n 1) провітрювання, просушування 2) демонстрування
3) прогулянка; ~less a 1) душний 2) безвітряний 3) безповітряний; ~line n авіалінія;
~liner n рейсовий літак; ~man п 1) льотчик
2) авіатехнік; авіаінженер; a. rifle n духова
рушниця, пневматична ґвинтівка; ~ship n
дирижабль; ~space n повітряний простір;
~strip п злітно-посадкова смуга; польове летовище; ~tight a герметичний; ~y а
1) повний повітря; вітряний 2) легковажний
3) веселий 4) легкий; ґраційний
aisle [Kail] n 1) прохід між рядами, місцями
2) боковий вівтар (храму)
akin [qKkin] a predic. 1) родинний; рідний
2) схожий, близький, споріднений
alacrity [qKlxkrItI] n 1) жвавість 2) готовність,
ретельність
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alar — allude

alar [KeIlq] a 1) крилатий 2) крилоподібний
alarm [qKlQ:m] 1. n 1) сиґнал тривоги 2) сум’ят-

тя, страх 2. v 1) здіймати тривогу 2) стривожити; стурбувати 3) сполохати 4) піднімати
(на боротьбу); a. clock n будильник; ~ist
n панікер
alas [qKlxs] int на жаль!
albescent [xlKbes(q)nt] а білястий
album [Kxlbqm] n альбом
alchem||ist [KxlkImIst] n алхімік; ~y n алхімія
alcohol [KxlkqhPl] n 1) алкоголь, спирт
2) спиртні напої; ~ism n алкоголізм
alder [KLldq] n бот. вільха
ale [eIl] n ель, пиво
aleatory [KeIlIqt(q)rI] а випадковий
alert [qKlE:t] 1. n тривога; сиґнал тривоги 2. а
1) пильний 2) жвавий 3. v 1) привести до
стану готовності 2) попереджувати про небезпеку
algae [KxldZJ] n pl морські хвилі
algebraic(al) [!xldZIKbreIIk(ql)] a алґебричний
algid [KxldZId] а холодний
alias [KeIlIqs] n прізвисько, кличка
alibi [KxlIbaI] 1. n юр. алібі 2. v юр. подавати
алібі
alien [KeIlIqn] 1. n чужинець 2. а 1) сторонній,
невластивий (to) 2) чужоземний, чужий;
~ationn 1) віддалення; збайдужіння 2) юр.
відчуження (майна) 3) мед. божевілля (зазв.
mental ~); ~ism n психіатрія; ~ist n психіатр
alight I [qKlaIt] v 1) висаджуватися (out of, from
— із, з; at — у) 2) спускатися, сідати (про птахів і под.; on, upon) 3) ав. приземлятися
alight II [qKlaIt] a predic. 1) засвічений 2) освітлений 3) сяючий
align [qKlaIn] v 1) шикувати в лінію 2) рівнятися;
шикуватися
alike [qKlaIk] a predic. однаковий
aliment [KxlImqnt] 1. n 1) їжа; харчування
2) матеріальна й моральна підтримка 2. v
1) утримувати (кого-н.) 2) платити аліменти;
~ation n 1) харчування, годування 2) утримування (кого-н.)
alimony [KxlImqnI] n 1) аліменти 2) прожиток,
харчування
aliquant [KxlIkwqnt] а мат. некратний
aliquot [KxlIkwqt] а мат. кратний
alive [qKlaIv] a predic. 1) живий 2) існуючий
3) діючий; чинний 4) енергійний 5) чуйний
6) що кишить; заповнений
alka||li [KxlkqlQI] n (-s, -ez [-z]) хім. луг; ~line
лужний
аll [Ll] 1. n 1) усе; усі 2) ціле 3) усе майно 2. а
1) весь, уся, усе, усі 2) усякий, можливий;
будь-який; a.-important n надзвичайно
важливий; a.-in-a. 1. п усе (для кого-н.);
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предмет кохання 2. а дуже важливий, вирішальний; a.-night а нічний; a.-powerful
а усемогутній; a.-purpose а універсальний;
a. right 1. a predic. розм. 1) у порядку 2) підхожий 3) порядний 4) чудовий 2. int добре!,
гаразд!, згода!; a.-round а 1) усебічний; багатосторонній; різнобічний, різносторонній
2) круговий 3) спорт. абсолютний; a.-round
champion абсолютний чемпіон; a.-time а
небувалий
allay [qKleI] v 1) зменшувати 2) заспокоювати,
гамувати (біль)
alleg||e [qKledZ] v 1) твердити, голослівно заявляти 2) посилатися (на що-н.) 3) цитувати;
приписувати; ~ation [!xlIKgeIS(q)n] n 1) голослівне твердження 2) заява (особ. перед
судом)
allegiance [qKli:dZ(q)ns] n вірність, відданість;
лояльність
allegorise [KxlIg(q)raIz] v зображати, висловлюватися (тлумачити) алегорично
allergy [KxlqdZI] n мед. алергія
alleviat||e [qKli:vIeIt] v 1) полегшувати (біль)
2) зменшувати (провину); ~ion n полегшення
(болю, страждання)
alley [KxlI] n 1) вузька вулиця 2) алея 3) прохід
між рядами
alliance [qKlaIqns] n 1) союз; альянс 2) шлюбний союз 3) об’єднання, федерація 4) споріднення, спільність
allied [qKlaId] 1. р. р. від ally 2 2. а 1) союзний
2) споріднений
alloc||ate [KxlqkeIt] v 1) розміщувати 2) призначати (to) 3) установлювати місце; ~ation
n 1) розміщування 2) локалізація
allocution [!xlqKkju:S(q)n] п промова, звернення
allot [qKlPt] v розподіляти; ~ment [qKlPtmqnt] n
1) частка 2) розподіл 3) перен. доля, талан
allow [qKlaM] v 1) дозволяти 2) виплачувати
3) зважати, ураховувати 4) робити поправку
(for — на що-н.) 5) припускати 6) вихваляти;
хвалити; схвалювати; ~able а 1) прийнятний
2) законний; ~ance 1. п 1) кишенькові гроші
2) норма видачі 3) знижка 4) припущення 5) pl
війс. постачання 6) дозвіл 7) спорт. перевага
2. v 1) обмежувати утримання 2) призначати
утримання (порцію та под.) 3) видавати в
обмеженій кількості
alloy 1. n [KxlOI] 1) стоп (металів) 2) домішка
3) проба (дорогоцінного металу) 2. v [qKlOI]
1) стоплювати (метали) 2) підмішувати, домішувати 3) перен. псувати, затьмарювати
(радість і под.)
allude [qKlHd] v 1) згадувати; посилатися (to —
на кого-н., що‑н.) 2) натякати; мати на увазі
(to — що-н.)
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allure — amiability

allur||e [qKl(j)Mq] 1. п чарівність, привабливість

2. v 1) спокушати 2) заманювати, привертати; ~ing а 1) привабливий 2) спокусливий,
принадний
allusion [qKlu:Z(q)n] п 1) згадування; посилання 2) натяк; зазначення 3) каламбур
ally 1. п [KxlaI] 1) союзник 2) помічник 2. v
[qKlaI] об’єднуватися
almanac [KLlmqnxk] п альманах
almighty [LlKmaItI] 1. п усемогутній; А. God,
the А. (Усемогутній) Бог 2. а усемогутній
almond [KQ:mqnd] n бот. мигдаль; мигдальний горіх
almost [KLlmoust] adv майже
alms [Rmz] n (pl без змін) 1) пожертвування
2) благодійність; a.-deed n милосердя;
~man n 1) жебрак, який живе за рахунок
благодійності 2) благодійник
alone [qKlqMn] a predic. 1) один, самітний 2) без
сторонньої допомоги 3) відмінний від інших
(про думку, погляди; in)
along [qKlqPN] 1) adv. уперед 2) prep. уздовж
aloof|| [qKlHf] а 1) який цурається 2) відчужений; байдужий 3) гордовитий; ~ness n відчуженість; байдужість
aloud [qKlQVd] adv. 1) голосно 2) сильно
alp [xlp] n гірська вершина
alpha [Kxlfq] n альфа (1-ша літера грец. абетки)
alphabetic [!xlfqKbetIk] a абетковий
already [LlKredI] adv. вже
also [KLlsqV] adv. теж, також, до того ж
altar [KLltq] n церк. вівтар
alter [KLltq] v змінювати(ся); ~able а змінюваний; ~ation п 1) зміна; переміна; переробка,
перебудова 2) тех. деформація
alterc||ate [KLltqkeIt] v сперечатися, сваритися; ~ation [-KkeIS(q)n] n сперечання; коротка
сварка, лайка
altern||ate 1. n [O:lKtE:nIt] 1) чергування 2) варіант 3) амер. заступник; замісник 2. а 1) перемінний, змінний 2) запасний 3) взаємний,
обопільний 3. v [KLltqneIt] чергувати(ся);
~ation n 1) зміна 2) черговість; ~ative
[-KtE:nqtIv] 1. п вибір 2. а 1) альтернативний
2) змінний
although [O:lKDqM] cj хоча, коли б навіть; незважаючи на те, що
altitude [KxltItjHd] n 1) висота 2) перен. високе
становище
altruism [KxltrMIz(q)m] п альтруїзм
always [KLlweIz] adv завжди
amalgamate [qKmxlgqmeIt] v 1) з’єднува
ти(ся) із ртуттю, амальгамувати 2) об’єднувати(ся); зливати(ся)
amass [qKmxs] v 1) збирати; накопичувати,
скупчувати 2) збиратися, скупчуватися
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amateur [Kxmqt(S)q, KxmqtE:] n 1) аматор
2) дилетант; ~ism n дилетантизм
amatory [KxmqtqrI] a 1) любовний, еротичний
2) люблячий

amaze [qKmeIz] v дивувати, уражати; ~ment
n здивування, подив

Amazon [Kxmqz(q)n] n грец. міф. амазонка
ambassador [xmKbxsqdq] n 1) посол 2) вісник 3) посередник; ~ial a посольський
amber [Kxmbq] n 1) бурштин (янтар) 2) колір
бурштину (янтарю), жовтий колір

ambidext(e)rous [!xmbIKdekstrqs] a 1) який

володіє однаково вільно обома руками
2) дворушний
ambience [KxmbIqns] n оточення
ambiguity [!xmbIKgju:ItI] n 1) двозначність
2) непевність
ambiguous [xmKbIgjMqs] a 1) двозначний, неясний 2) сумнівний; непевний, незрозумілий;
невизначений
ambit [KxmbIt] n 1) межі 2) сфера 3) оточення, місцевість, окіл; ~ion п 1) честолюбство;
амбіція 2) прагнення 3) мета; об’єкт бажань;
мрія; ~ious a 1) честолюбний 2) що прагне
(чого-н., до чого‑н.); що домагається (чого‑н.)
3) претензійний
ambivalent [xmKbIvqlqnt] a суперечливий
(про почуття й под.)
amble [Kxmb(q)l] 1. n 1) легка хода 2) інохідь
2. v 1) іти неквапливо 2) бігти інохіддю; ~r
n іноходець
ambul||ance [KxmbjMlqns] n 1) швидка допомога 2) польовий шпиталь; ~atory 1. п
1) внутрішня ґалерея 2) амбулаторний хворий 2. а 1) пристосований для прогулянок
2) нестаціонарний, пересувний 3) тимчасовий, непостійний
ambush [KxmbMS] 1. n засідка 2. v сидіти в
засідці
ameliorat||e [qKmi:lIqreIt] v поліпшувати(ся);
підвищувати якість; ~ion n 1) поліпшення
2) меліорація
amenab||ility [q!mi:nqKbIlItI] n 1) підсудність
2) слухняність 3) схильність (до захворювань);
~le [qKmJnqbl] a 1) підсудний 2) слухняний
amendment [qKmendmqnt] n 1) поліпшення
2) поправка (до резолюції) 3) полегшення
amends [qKmendz] n рl (ужив. як sing) винагорода
amenity [qKmi:nItI, qKmenItI] n 1) приємність;
м’якість 2) люб’язність, чемність
American [qKmerIkqn] 1. п американець; американка 2. а американський
amiab||ility [!eImIqKbIlItI] n 1) приязність; люб’язність 2) привітність 3) привабливість; ~le [KeI
mIqbl] a 1) дружній; доброзичливий; люб’язний
2) привітний 3) чарівний, привабливий
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amid — animated
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amid [qKmId] prep серед, посеред; поміж, між,

anamnesis [!xnqmKni:sIs] n 1) пригадування;

amiss [qKmIs] 1. a predic. 1) поганий; непра-

anaplasty [KxnqplxstI] n мед. пластична хі-

межи

вильний 2) недоречний, невчасний 2. adv
1) погано; неправильно; недоладно 2) недоречно, невчасно
amity [KxmItI] n дружні стосунки, згода (між
державами)
amnesia [xmKnJzIq] n мед. утрата (ослаблення) пам’яті; амнезія
amnesty [KxmnqstI] 1. п амністія 2. v амністувати
among [qKmcN] prep 1) серед, посеред; поміж,
між, межи 2) разом, спільно
amoral [eIKmPrql, xKmPrql] а аморальний,
неморальний
amorous [Kxm(q)rqs] a 1) закоханий (of —
у кого-н.) 2) любовний, амурний
amorphous [qKmO:fqs] a 1) аморфний, безформний 2) хаотичний, безладний
amount [qKmaMnt] 1. n 1) кількість 2) підсумок
3) значущість, важливість 2. v 1) складати
(суму) 2) бути рівним (рівнозначним)
amour [qKmMq, qKmO:] n 1) любов, кохання
2) любовна інтриґа
Amphibia [xmKfIbIq] n pl зоол. амфібії, земноводні
amphitheatre [KxmfI!TIqtq] n амфітеатр
amphora [Kxmfqrq] n (pl -rae [-rJ]) амфора
amplification [!xmplIfIKkeIS(q)n] n 1) збільшення 2) розвиток 3) грам. додаток 4) перебільшення
amplify [KxmplIfaI] v 1) збільшувати 2) розвивати (думку й под.) 3) перебільшувати
amputation [!xmpjMKteIS(q)n] n мед. ампутація
amus||e [qKmjHz] v 1) забавляти 2) відволікати;
~ement n 1) зазв. pl розваги, веселощі; забава, утіха 2) задоволення 3) відволікання
уваги; ~ing а кумедний; потішний
аn [xn (повна ф.); qn, n (редук. ф.)] неозначений
артикль перед словами, що починаються з
голосного звука
analgesic [!xn(q)lKdZi:sIk, -KdZesIk] 1. п анальгетик, знеболювальний засіб 2. а болетамівний, знеболювальний
analog||ous [qKnxlqgqs] а аналогічний;
схожий, подібний; strikingly ~ous дуже
схожий; ~ue п 1) аналог 2) моделювальний
пристрій; ~y п 1) аналогія, схожість, подіб
ність 2) мат. рівність відношень
analy||se [KxnqlaIz] v 1) аналізувати 2) досліджувати 3) хім. розкладати 4) грам. розбирати (речення); ~sis [qKnxlqsIs] п (pl -ses)
1) аналіз; дослідження 2) хім. розкладання
3) грам. розбір; ~st [Kxnqlist] п аналітик; ~tic
[!xnqKlItIk] а аналітичний

згадка, спомин 2) мед. анамнез

рургія

anarchist [KxnqkIst] n анархіст
anarchy [KxnqkI] n анархія
anatom||ist [qKnxtqmIst] n 1) анатом 2) до-

слідник, аналітик 3) препаратор, прозектор;
~ise v 1) перен. аналізувати 2) анатомувати
ancest||or [Kxnsestq] n 1) предок 2) юр. попередній власник; ~ral [xnKsestrql] а спадковий; ~ry [KxnsestrI] n 1) рід; родовід 2) збір.
предки
anchor [KxNkq] п якір
anchorman [KxNkqmqn] n радіо, тел. ведучий
програми
ancient [KeInS(q)nt] 1. п патріарх 2. a 1) давній;
старовинний 2) античний 3) старезний
ancillary [xnKsIlqrI] a 1) допоміжний, підлеглий
2) додатковий 3) догідливий, раболіпний
and [xnd (повна ф.; qnd, qn, nd, n (скор. ф.)] cj
1) з’єднувальний сполучник і, й, та (у знач. і)
2) протиставний сполучник а, але
anecdote [KxnIkdqMt] n 1) розповідь; епізод
2) анекдот
anfractuous [xnKfrxktjMqs] a 1) звивистий
2) заплутаний
angel [KeIndZ(q)l] п янгол; ~ic [-KdZelIk] а янгольський
anger [KxNgq] 1. п гнів, лють; роздратування
2. v сердити, дратувати
angle I [KxNg(q)l] 1. n 1) кут 2) точка зору 3) бік
(справи й под.) 4) косинець 2. v 1) рухатися
під кутом 2) навмисно перекручувати (розповідь і под.)
angle II [KxNg(q)l] 1. п 1) вудіння 2) рибальські снасті 2. v вудити рибу; перен. закидати
гачок; ~r п рибалка
angry [KxNgrI] а 1) сердитий; розлючений
2) зловісний, грізний
anguine [KxNgwIn] а змієподібний
anguish [KxNgwIS] 1. п мука, біль 2. v страждати
angular [KxNgjMlq] a 1) кутовий 2) худий
3) сварливий 4) незграбний, невправний
5) манірний
anil [KxnIl] n індиґо
anility [xKnIlItI] n 1) старість 2) старече слабоумство
animadver||sion [!xnImxdKvE:S(q)n] п осуд;
критика; ~t v критикувати, осуджувати, гудити, ганити (on, upon)
animal [KxnIm(q)l] 1. n 1) тварина; звір 2) ссавець 2. а 1) тваринний 2) тваринницький
animate 1. a [KxnImIt] жвавий; натхненний 2. v
[KxnImeIt] оживляти; запалювати
anim||ated [KxnImeItId] a 1) жвавий, пожвав-
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лений 2) натхненний; ~ation n захоплення;
жвавість
animosity [!xnIKmPsItI] n ворожнеча, ворожість, злоба
animus [KxnImqs] n 1) упередженість 2) юр.
намір, мотив, замір
ankle [KxNkl] n анат. кісточка
annals [Kxn(q)lz] n pl 1) анали, літописи 2) історичні хроніки
annex 1. n [Kxneks] 1) прибудова, фліґель
2) додаток, доповнення (до документа) 2. v
[qKneks] 1) приєднувати 2) додавати 3) анексувати, захоплювати
annihil||ate [qKnaIqleIt] v 1) знищувати 2) скасовувати; ~ation n 1) знищення 2) скасування
anniversary [!xnIKvE:s(q)rI] 1. n 1) річниця
2) ювілей 2. а 1) щорічний; річний 2) ювілейний
announce [qKnaMns] v 1) оголошувати 2) заявляти 3) публікувати; ~ment n оголошення,
повідомлення; ~r n 1) ведучий (концерту й
под.) 2) радіо, тел. диктор
annoy [qKnOI] v 1) досаждати; турбувати 2) дра
тувати; ~ance n 1) прикрість 2) набридання,
надокучання, приставання; ~ed а роздратований, невдоволений; ~ing [qKnOIIN] а
дратівний; прикрий; набридливий; докучливий
annual [KxnjMql] 1. n 1) щорічник (книга) 2) однолітня рослина 2. а щорічний; річний; ~ly
adv щороку
annul [qKncl] v анулювати, відміняти, скасовувати; знищувати; ~ment n анулювання,
відміна, скасування
annunciation [q!ncnsIKeIS(q)n] n 1) (A.) церк.
Благовіщення 2) сповіщення, оголошення
anodyne [KqnodaIn] 1. a болетамівний 2. n
знеболювальний засіб
anomie, anomy [KxnPmI] n 1) порушення
закону 2) аномія
anorganic [!xnO:KgxnIk] а неорганічний
another [qKncDq] a 1) другий, інший 2) подібний; схожий 3) відмінний 4) новий
answer [KRnsq] 1. n 1) відповідь 2) вирішення,
розв’язання 3) заперечення 2. v 1) відповідати 2) реагувати 3) задовольняти 4) ручатися
5) виконувати 6) заперечувати (що-н.) 7) мати
успіх 8) слугувати; ~able а 1) відповідальний
2) відповідний
ant [xnt] n зоол. мурашка; a.-bear n зоол. мурахоїд; ~-hill п мурашник
antagonism [xnKtxgqnIz(q)m] n 1) антагонізм, ворожнеча 2) опір, протидія (to, against — чому‑н.)
antecedent [!xntIKsi:d(q)nt] n 1) попереднє
2) pl минуле
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antechamber [KxntI!tSeImbq] п передпокій,
вестибюль

antediluvian [!xntIdIKlHvIqn] 1. n стара людина 2. а старомодний

antenna [xnKtenq] n (pl. -nae [-KtenJ]) 1) щупальце, вусик 2) радіоантена

antenuptial [!xntIKncpS(q)l] а дошлюбний
anterior [xnKtI(q)rIq] a 1) анат. передній
2) попередній; ~ity [-KPrItI] n першість; передування

anthem [KxnT(q)m] п гімн
anthology [xnKTPlqdZI] n антологія
anthropophagi [!xnTrqKpPfqgaI] n pl канібали, людожери, антропофаги; ~y [-dZI] n
людожерство

anticip||ate [xnKtIsIpeIt] v 1) робити (що-н.)

достроково; випереджати 2) запобігати, відвертати 3) очікувати, передбачати 4) сподіватися 5) наближати, прискорювати; ~ation
n очікування та ін. [див. anticipate]; ~atory а 1) попередній 2) достроковий
anticlimax [!xntIKklaImxks] n спад напруження; занепад
antidotal [!xntIKdqMtl] a протиотрутний
antinomy [xnKtInqmI] n 1) суперечність, антиномія 2) парадокс
antipath||etic(al) [!xntIpqKTetIk(ql)] a антипатичний, огидний, бридкий; ~y [xnKtIpqTI]
n відраза
antipyretic [!xntIpaI(q)KretIk] а жарознижувальний
antiquated [KxntIkweItId] a 1) застарілий
2) старомодний 3) старий, старезний (про
людей)
antiqu||e [xnKtJk] 1. n антикварна річ 2. а давній; антикварний; ~ity n 1) старовина 2) класична давнина 3) (зазв. рl) старожитності
anvil [KxnvIl] n ковадло
anxiety [xNKzaIqtI] n 1) хвилювання, тривога
2) турбота
anxious [KxNkSqs] a 1) занепокоєний 2) тривожний 3) що прагне (до чого-н.)
any [KenI] pron indef. 1) який-небудь, будь-який,
скільки-небудь (як питання) 2) усякий, будьякий (як ствердження) 3) жодний, ніякий (як
заперечення); ~body pron indef. 1) хто-небудь, хтось (як питання) 2) усякий (як ствердження) 3) ніхто (як заперечення); ~one
pron indef. 1) хто-небудь, хтось (як питання)
2) усякий, кожний (як ствердження) 3) ніхто
(як заперечення); ~thing pron indef. 1) щонебудь, будь-що, щось (як питання) 2) ніщо
(як заперечення) 3) що завгодно, усе
apart [qKpRt] adv 1) убік, осторонь 2) порізно
3) крім, незалежно від
apartment [qKpRtmqnt] п 1) pl мебльовані кімнати 2) кімната; житло, приміщення
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apath||etic [!xpqKTetIk] а байдужий, апатичний; ~y [KxpqTI] п апатія, байдужість;
млявість

аре [eIp] 1. п 1) (людиноподібна) мавпа 2) мав-

па, кривляка 2. v мавпувати; передражнювати; a.-man [KeIp!mxn] n 1) мавпоподібна
людина 2) примат
aperient [qKpIqrIqnt] мед. 1. п проносне 2. а
проносний
aperture [KxpqtSq] n отвір; шпара; щілина
apex [KeIpeks] n (pl тж apices) 1) верхівка,
вершина, верх; найвища точка 2) астр. зеніт 3) буд. гребінь
aphrodisiac [!xfrqKdIzIxk] 1. п засіб, що посилює статеве почуття 2. a 1) хтивий 2) збудливий
apiar||ist [KeIpIqrIst] n бджоляр; ~y п пасіка
apical [KeIpIk(q)l, KxpIk(q)l] а верхівковий,
апікальний
apish [KeIpIS] a мавпячий
apolog||etic [q!pPlqKdZetIk] a 1) вибачливий
2) примирливий; ~ise v вибачатися, перепрошувати; ~y n 1) вибачення, пробачення
2) захист
apopl||ectic(al) [!xpqKplektIk(ql)] a апоплексичний; ~exy [KxpqpleksI)] n мед. параліч
apostasy [qKpPstqsI] n 1) віровідступництво
2) ренеґатство
apostolic(al) [!xpqKstPlIk(ql)] a 1) апостольський 2) папський
apostrophe [qKpPstrqfI] п лінґв. апостроф
(знак «’»)
appal [qKpLl] v жахати, лякати; ~ling а приголомшливий
apparatus [!xpqKreItqs] n (pl тж без змін)
1) прилад; апарат 2) апаратура; механізм
3) гімнастичний снаряд 4) апарат (державний)
apparent [qKpxrqnt] a 1) видимий 2) явний;
наочний 3) гаданий, позірний 4) справжній,
істинний
apparition [!xpqKrIS(q)n] n 1) поява; явище
2) видіння; привид
appeal [qKpJl] 1. n 1) заклик 2) відозва 3) прохання 4) привабливість 5) потяг (до чого-н.)
2. v 1) закликати 2) прохати 3) приваблювати;
подобатися; ~ing a 1) благаючий 2) приваб
ливий 3) чарівний
appear [qKpIq] v 1) показуватися 2) виявлятися
3) свідчити 4) справляти враження 5) виступати (публічно) 6) видаватися (друком)
appeas||able [qKpi:zqb(q)l] а поступливий,
згідливий; лагідний; ~e v 1) заспокоювати
2) тамувати 3) полегшувати 4) потурати, догоджати
appell||ant [qKpelqnt] n юр. апелянт; скаржник;
~ate [qKpelIt] а юр. апеляційний; ~ative n
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1) ім’я, назва 2) грaм. іменник; ~ee n юр. відповідач за апеляцією
append [qKpend] v 1) прикріпляти 2) додавати
(до чого-н.); ~age n додаток; доважок
appertain [!xpqKteIn] v 1) стосуватися (to
— чого-н.) 2) увіходити до складу (чого-н.)
appetence, -су [KxpIt(q)ns, -sI] n 1) бажання
(of, for, after) 2) потяг (особ. статевий; for)
appeti||te [KxpItaIt] n 1) апетит 2) бажання;
схильність; ~zing а 1) апетитний 2) приваб
ливий
applau||d [qKplLd] v 1) оплескувати 2) захоплюватися; вітати; ~se n 1) оплески; овація
2) захоплення
apple [Kxp(q)l] n 1) яблуко 2) бот. яблуня
appliance [qKplaIqns] n пристрій, прилад
applic||able [KxplIkqb(q)l] а придатний; відповідний, підхожий (to — до чого-н.); ~ant
n 1) претендент, кандидат 2) прохач; ~ation
n 1) заява 2) прикладання (пластиру й под.)
3) уживання (ліків) 4) старанність, ретельність, уважність, ревність (тж ~ation to
work)
apply [qKplaI] v 1) звертатися 2) стосуватися,
належати 3) використовувати 4) докладати
appoint [qKpOInt] v 1) затверджувати (на посаді) 2) домовлятися, призначати (побачення й под.) 3) пропонувати 4) опоряджувати;
устатковувати; ~ed а 1) призначений, зумовлений 2) обладнаний; ~ment n 1) зустріч
2) призначення (на посаду) 3) посада 4) pl
обладнання 5) pl умеблювання, меблі
apportion [qKpO:S(q)n] v 1) розподіляти 2) призначати
apposite [KxpqzIt] а доречний
apprais||al [qKpreIz(q)l] n оцінка; ~e [qKpreIz]
v оцінювати
appreci||able [qKpri:Sqb(q)l] а 1) помітний;
значний 2) оцінюваний; ~ate v 1) розуміти
цінність 2) оцінювати (належно) 3) ураховувати, зважати 4) розрізняти 5) підвищувати
ціну 6) підвищуватися в ціні 7) визначати
ціну; ~ation n 1) висока оцінка 2) розуміння
3) вдячність (за що-н.) 4) позитивна рецензія;
~ative а 1) який уміє цінувати 2) вдячний
apprehen||d [!xprIKhend] v 1) розуміти 2) затримувати 3) передбачати, очікувати; ~sible
а 1) зрозумілий 2) помітний; ~sion n 1) (часто pl) побоювання 2) розуміння 3) арешт
4) думка; ~sive a 1) тямущий 2) сповнений
страху
apprentice [qKprentIs] п 1) учень 2) новачок;
початківець
apprise [qKpraIz] v повідомляти
approach [qKprqMtS] 1. n наближення, настання
2. v 1) наближатися, наставати 2) дорівнювати 3) звертатися (із пропозицією та под.);
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починати переговори (перемовини) 4) намагатися вплинути (на кого-н.); ~able а 1) що
охоче йде назустріч (пропозиціям і под.)
2) досяжний
approbation [!xprqKbeIS(q)n] n 1) схвалення; затвердження 2) апробація 3) санкція,
згода
appropri||ate 1. а [qKprqMprIqIt] 1) відповідний, підхожий 2) властивий, притаманний
(to) 3) присвоєний, належний 4) корисливий,
еґоїстичний 2. v [qKprqM- prIeIt] 1) красти,
привласнювати 2) призначати, асиґнувати
3) пристосовувати; ~ation п 1) привласнення 2) призначення, виділення, асиґнування
approv||al [qKpru:v(q)l] n 1) схвалення 2) затвердження; згода; ~e v 1) схвалювати (of)
2) затверджувати 3) перевіряти 4) юр. засудити
approxim||ate 1. a [qKprPksImIt] 1) приблизний 2) близький (to — до) 2. v [qKprPksImeIt]
1) наближатися; майже збігатися (відповідати) 2) наближати, зближувати; ~ation n
1) наближення; приблизне значення 2) приблизна сума (кількість) 3) зближення 4) мат.
апроксимація
appurtenan||ce [qKpBtInqns] п (зазв. рl) 1) аксесуари 2) належність (до кого-н., чого-н.)
3) придаток; ~t а 1) належний 2) доречний
apricot [KeIprIkPt] n 1) абрикоса 2) бот. абрикосове дерево
April [KeIprql] n 1) квітень (місяць) 2) attr. квітневий
apron [KeIprqn] n 1) фартух 2) запона 3) театр.
авансцена
apt [xpt] a 1) підхожий 2) схильний 3) здібний
4) predic. імовірний 5) виразний, емоційний;
~itude n 1) здібність; кмітливість 2) придатність; доречність; відповідність 3) схильність
(for — до чого-н.)
Aquarius [qKkweqrIqs] n астр. Водолій (сузір’я
і знак зодіаку)
aquatic [qKkwxtIk] a 1) водяний 2) водний
aqueous [KxkwIqs, KeIkwIqs] а водний, водяний; водянистий
aquiline [KxkwIlaIn] а орлиний
Arab [Kxrqb] 1. n 1) араб; арабка 2) арабський
кінь 2. а арабський
arable [Kxrqb(q)l] 1. п рілля, оранка 2. а орний;
оброблюваний
arachnid [qKrxknId] n ент. павукоподібна
комаха
arbit||er [KRbItq] п 1) юр. арбітр 2) володар
3) верховний суддя; ~ral а арбітражний,
третейський; ~rament [RKbItrqmqnt] n
1) юр. арбітраж 2) необмежена верховна
влада; ~rary a 1) довільний 2) вередливий
3) владний
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arbor||aceous [!RbqKreISqs] a деревоподібний; деревний; ~eous [RKbLrIqs] a 1) лісистий 2) деревоподібний 3) деревний

arbour [KRbq] п альтанка
arc [Rk] 1. n мат. дуга; 2. v утворювати дугу
arcadian [RKkeIdIqn] а 1) аркадський; ідилічний 2) сільський

arcan||e [RKkeIn] а таємний, прихований, містичний; ~um n (pl -nа) зазв. pl таємниця
arch [RtS] n арка
arch- [RtS-] pref архі-: а) головний, старший;
archbishop архієпископ; б) найбільший;
страшенний; запеклий

archaeolog||ist [!RkIKPlqdZIst] п археолог; ~y
п археологія

archaic [RKkeIIk] а архаїчний, застарілий
archenemy [!RtSKenqmI] n 1) запеклий ворог
2) (часто А.) диявол, сатана

archer [KRtSq] n 1) стрілець із лука, лучник

2) (the А.) астр. Стрілець (сузір’я і знак зодіаку)
archetype [KRkItaIp] n ориґінал, зразок; прототип; модель
archipelago [!Q:kIKpelqgqM] n (pl -os, -oes
[-qMz]) архіпелаг; група островів
architect [KRkItekt] n 1) архітектор, будівничий
2) творець; ~onics n pl (ужив. як sing) 1) архітектура 2) архітектоніка; ~ural a архітектурний; ~ure n 1) архітектура 2) архітектурний
стиль 3) будова, структура
archiv||e [KRkaIv] n архів; ~ist [KRkIvIst] n архіваріус
archly [KRtSlI] adv 1) лукаво, пустотливо 2) підступно, хитро
archness [KQ:tSnIs] n 1) пустотливе лукавство;
насмішкуватість 2) підступність, хитрість
arctic [KQ:ktIk] 1. n (the А.) Арктика 2. a 1) арктичний, полярний, північний 2) холодний;
льодяний, крижаний; (the) A. Circle n Північне полярне коло; a. fox n зоол. песець
arcuate(d) [KQ:kjM(e)It(Id)] a дугоподібний
ard||ent [KQ:d(q)nt] a 1) гарячий, палкий, пристрасний, запопадливий, ревний 2) палаючий; ~our n 1) пристрасть, запал, завзяття,
палкість 2) жар, спека; ~uous [KQ:djMqs] a
1) важкий, напружений; тяжкий 2) крутий,
важкодоступний 3) енергійний; ревний,
старанний
are I [R] n ар (площа землі)
are II [R (повна ф.); q, qr перед голосними (редук. ф.)] мн. теперішнього часу дієсл. to be
area [Ke(q)rIq] п 1) площа, простір, ділянка
2) мат. площа 3) район; зона; край; область
4) розмах, масштаб 5) сфера, галузь, царина
arena [qKrJnq] n 1) арена 2) місце подій; поле
діяльності; ~ceous [-KneISqs] a 1) піщанис-
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argil — arrival

тий; піщаний; що містить пісок 2) що росте
на піску
argil [KRdZIl] n гончарна (біла) глина; ~laceous
а глинистий; що містить глину
argot [KQ:gqM] п фр. арґо, жарґон
argu||able [KQ:gjMqb(q)l] а 1) спірний, сумнівний 2) доказовий; ~e v 1) сперечатися (with,
against — з ким-н.; about — про що-н.); арґументувати 2) обговорювати 3) переконувати
(into); доводити (кому-н. помилковість його
переконання) (out of) 4) свідчити, бути доказом 5) юр. визнавати винним, обвинувачувати; ~ment n 1) дискусія, спірка 2) доказ,
арґумент (for — на користь чого-н.; against
— проти чого-н.) 3) арґументація 4) короткий
(стислий) зміст (книги)
aria [KRrIq] n муз. арія
arid [KxrId] а 1) сухий, посушливий; безводний
2) безплідний, неродючий (про ґрунт) 3) сухий, нудний, нецікавий
Aries [Ke(q)ri:z] n астр. Овен (сузір’я і знак зодіаку)
aright [qKraIt] adv правильно
aril [KxrIl] n бот. лушпайка; лузга; шкірка (насіння)
arise [qKraIz] v (arose; arisen) 1) виникати,
з’являтися, поставати 2) відбуватися, бути
наслідком (from, out of — чого-н.) 3) поет.
сходити (про сонце) 4) воскресати 5) лунати
(про звук)
arisen [qKrIz(q)n] р. р. від arise
aristocrat [KxrIstqkrxt] n аристократ; аристократка; ~ic(al) а аристократичний
arithmetic [qKrITmqtIk] n арифметика; лічба;
~al а арифметичний
ark [Rk] n 1) ящик, ковчег 2) корабель; амер.
баржа
arm I [Rm] n 1) рука (від кисті до плеча)
2) передня лапа (тварини) 3) рукав 4) ручка,
бильце (крісла) 5) (велика) гілка 6) сила, влада; ~chair[KRmKtSeq] 1. n крісло (з бильцями)
2. а кабінетний; ~rest п підлокітник
arm II [Rm] 1. n 1) (зазв. рl) зброя 2) зазв. рl
військова професія 3) рід військ 4) рl вій
на, воєнні дії 5) рl герб (зазв. coat of -s) 2. v
1) озброювати(ся) (тж перен.) 2) заряджати;
~ament n 1) (зазв. рl) зброя; боєприпаси
2) озброєння 3) (зазв. рl) збройні сили; ~ed
а озброєний; укріплений
Armenian [RKmJnjqn] 1. a вірменський 2. n
1) вірмен 2) вірменська мова
armful [KQ:mfMl] n 1) оберемок 2) велика кількість
armistice [KRmIstIs] n припинення військових
дій; перемир’я
armor||ial [RKmLrIql] а геральдичний, гербовий; ~y n [KRmqrI] геральдика
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armour [KRmq] 1. п 1) озброєння; обладунок;

панцер 2) панцер (корабля й под.) 3) збір.
панцерникові війська 4) скафандр (водолаза) 2. v покривати панцером; a.-clad 1. п
панцерник 2. а панцерний, панцерований;
~ed а панцерований; ~er п 1) власник збройового заводу 2) зброяр; ~y n склад зброї,
арсенал
armpit [KQ:m!pIt] n анат. пахва, пахвова
ямка
army [KRmI] n 1) армія 2) безліч; маса 3) товариство, організація
aroma [qKrqMmq] n 1) аромат, приємний запах,
пахощі 2) відтінок 3) особливість; присмак;
~tic а ароматичний; запашний, пахучий,
духмяний
arose [qKrquz] past від arise
around [qKraVnd] 1) adv усюди 2) prep. навкруги
arouse [qKraMz] v 1) пробуджувати; викликати, збуджувати (почуття, енергію) 2) будити
3) прокидатися, пробуджуватися 4) дратувати, роздратовувати
arraign [qKreIn] v 1) юр. притягати до суду; обвинувачувати 2) чіплятися, присікуватися
arrange [qKreIndZ] v 1) упорядковувати, приводити до ладу 2) розташовувати (у певному
порядку) 3) улаштовувати(ся) 4) умовлятися, домовлятися 5) уживати заходів, підготовляти (for) 6) улагоджувати (суперечку);
доходити згоди 7) пристосовувати; переробляти; ~ment приведення у порядок,
класифікація
arrant [Kxrqnt] а справжній; дійсний; страшенний, чистісінький
arras [Kxrqs] n pl гобелени (шпалери), заткані
фіґурами
array [qKreI] 1. n 1) лава, бойовий порядок (тж
battle ~) 2) військо 3) маса, безліч, сила-силенна 4) обч. матриця; таблиця 2. v шикувати
в бойовий порядок
arrearage [qKrIqrIdZ] n 1) заборгованість, відставання 2) pl борги 3) запас
arrest [qKrest] 1. n 1) затримання, арешт 2) накладання арешту (на майно) 3) затримка,
зупинка; відстрочення, припинення 4) юр.
рішення суду 2. v 1) заарештовувати, затримувати 2) накладати арешт (на майно) 3) зупиняти; затримувати (ріст) 4) приковувати
(увагу й под.) 5) тех. припиняти дію; вимикати (прилад, машину); гальмувати
arriv||al [qKraIv(q)l] n 1) прибуття 2) новоприбулий 3) прийняття, досягнення (угоди
й под.); ~e [qKraIv] v 1) прибувати, приїжджати; приходити (at, in, upon) 2) досягати (at)
3) досягти успіху 4) наставати (про час, подію)
5) відбуватися, траплятися (про події)
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arroga||nce [Kxrqgqns] n 1) зарозумілість,

пихатість, пиха, гордовитість 2) самовпевненість; ~te v 1) зарозуміло (зухвало) вимагати 2) привласнювати 3) безпідставно
приписувати (to — що-н. кому‑н.)
arrow [KxrqM] n 1) стріла 2) стрілка (на схемах
і под.); ~-head n наконечник, вістря стріли;
~y a 1) стрілоподібний, стрілчастий 2) гост
рий; уїдливий, ущипливий
arsenal [KQ:s(q)n(q)l] n 1) арсенал; цейхгауз
2) перен. зброя; засоби
arsenic [KQ:s(q)nIk] n хім. Арсен
arson [KQ:s(q)n] n юр. підпал
art [Rt] n 1) мистецтво 2) майстерність, вправність 3) рl (the ~s) гуманітарні науки 4) творчість, уміння; знання 5) (зазв. рl) хитрощі,
підступність
artefact [KRtIfxkt] n предмет матеріальної
культури
artery [KRtqrI] n 1) анат. артерія 2) маґістраль,
головний шлях
artesian [RKtJzIqn] а артезіанський
artful [KQ:tf(q)l] а 1) спритний; хитрий 2) вправний, меткий; ~ness п 1) спритність; хитрість
2) вправність, меткість, умілість
article [KQ:tIk(q)l] п 1) предмет, виріб, річ
2) стаття (у друкованому виданні) 3) стаття;
пункт, параграф 4) грам. артикль, член
articular [Q:KtIkjMlq] а анат. суглобовий
artific||e [KRtIfIs] п 1) винахід, вигадка 2) майстерна витівка; хитрість 3) спритність, уміння; ~er [RKtIfIsq] n 1) винахідник 2) ремісник
3) слюсар, механік; ~ial a 1) штучний, синтетичний 2) удаваний, напускний; неприродний; ~iality n 1) штучність, неприродність
2) що-небудь штучне, неприродне
artisan [!RtIKzxn] n ремісник, майстровий
artist [KRtIst] n 1) художник; митець 2) артист,
актор 3) майстер своєї справи; ~ic a 1) артистичний 2) художній; мистецький
as [xz (повна ф.); qz, z (скор. ф.)] 1. pron rel.
1) який, котрий 2) як, що 2. cj 1) тоді, коли; у
той час як (тж just as) 2) оскільки, тому що;
через те що; бо 3) хоч; як би не
ascend [qKsend] v 1) підніматися, сходити
2) просуватися (по службі) 3) походити; вести
родовід (від кого-н.); ~ancy n влада, панування, домінуючий вплив (over); ~ant 1. n
вплив, влада, перевага, переважання 2. a
1) висхідний 2) панівний, переважний
ascension [qKsenS(q)n] n 1) сходження, підйом
2) (the) A.-day рел. Вознесіння
ascent [qKsent] n 1) сходження, підйом 2) підвищення, просування (по службі), набуття
(популярності й под.) 3) стрімкість, узвіз
ascertain [!xsqKteIn] v установлювати, з’ясовувати; переконуватися, пересвідчуватися;
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~ment п з’ясування, установлення; засвідчення

ascetic [qKsetIk] 1. п 1) аскет 2) самітник, пус-

тельник 2. а 1) аскетичний 2) стриманий
3) відлюдний; ~ism n аскетизм
ascribe [qKskraIb] v приписувати (to — комун.)
asexual [eIKsekSMql, eIKseksjMql] а 1) асексуальний, безстатевий 2) біол. нестатевий,
веґетативний
ash I [xS] 1. n 1) (зазв. pl) зола, попіл 2) pl прах,
останки 2. v посипати попелом
ash II [xS] п бот. ясен
ashamed [qKSeImd] a predic. присоромлений
ashbin [KxS!bIn] n ящик, урна для сміття
ashtray [KxStreI] n попільничка
ashy [KxSI] a 1) попільний, з попелу 2) блідий
3) покритий попелом
Asian [KeIS(q)n, KeIZ(q)n] 1. n азіат; азіатка 2. а
азійський
asinine [KxsInaIn] a 1) дурний, упертий
2) ослячий
ask [Rsk] v 1) питати, запитувати 2) довідуватися (про кого-н., що‑н.) 3) питати, хотіти бачити
(for) 4) (по)просити 5) запрошувати 6) правити; he ~ed a high price він править високу ціну; ~ing n звернення із запитанням;
запитання
asleep [qKslJp] a predic. 1) сплячий 2) тупий,
млявий 3) онімілий, затерплий (про руку,
ногу) 4) евф. що заснув навіки
asp I [xsp] n осика
asp II [xsp] n гадюка
asparagus [qsKpxrqgqs] n спаржа
aspect [Kxspekt] n 1) аспект, сторона, бік; точка зору 2) (зовнішній) вигляд, вираз (очей, обличчя) 3) сторона 4) рl перспективи 5) грам.
вид 6) ракурс
asperity [xKsperItI, qKsperItI] n 1) різкість, брутальність (тону); жорстокість (характеру)
2) (зазв. pl) труднощі, злигодні 3) суворість
(клімату) 4) шерехатість, нерівність
aspers||e [qKspBs] v ганьбити, паплюжити,
зводити наклеп; ~ion n ганьблення, паплюження, наклеп
asphalt [Kxsfxlt] 1. n 1) бітум 2) асфальт 2. v
асфальтувати
asphyxiant [xsKfIksIqnt] 1. п задушлива
отруйна речовина 2. а отруйний
aspir||ant [qKspaI(q)rqnt] 1. п 1) кандидат,
претендент (to, for, after — на що-н.) 2) честолюбець 2. а 1) який прагне (домагається)
(чого-н.) 2) честолюбний; ~ation n прагнення; сильне бажання (досягти чого‑н.); ~e v
прагнути, домагатися (to, after, at — чого-н.;
тж з inf.)
ass [xs] n зоол. осел, віслюк

31

assail — at

assail [qKseIl] v 1) нападати, атакувати; чинити

насильство; наступати 2) різко критикувати 3) із запалом братися (за роботу й под.);
~able а відкритий для нападу, незахищений,
уразливий; ~ant n супротивник, нападаюча
сторона
assassin [qKsxsIn] п убивця; ~ation n убивство з політичних мотивів
assault [qKsLlt] 1. п 1) напад, атака; штурм, приступ 2) нападки; різкий виступ (проти) 2. v
1) атакувати 2) нападати; накидатися (з погрозами й под.) 3) юр. погрожувати фізичним
насильством; ~er n 1) кривдник; нападник
2) юр. особа, яка погрожує фізичним насильством
assembl||age [qKsemblIdZ] n 1) збір, збирання
2) зібрання, скупчення; група 3) колекція; ~e
v 1) збирати(ся) 2) скликати; ~y n 1) асамблея
2) (А.) законодавчі збори
assent [qKsent] 1. n 1) згода 2) дозвіл, санкція
2. v 1) згоджуватися (to — на що-н., з чим-н.)
2) поступатися 3) дозволяти, санкціонувати;
~ation n догідливість
assert [qKsE:t] v 1) стверджувати; заявляти
2) доводити; відстоювати, захищати; ~ion n
1) твердження 2) обстоювання 3) домагання
4) юр. заява (про права й под.) 5) лог. судження; ~ive a 1) надмірно настирливий, самовпевнений 2) стверджувальний, ствердний,
позитивний
assidu||ity [!xsIKdju:ItI] n 1) запопадливість,
ретельність, старанність 2) pl залицяння;
~ous а запопадливий, ретельний, старанний; невтомний
assign [qKsaIn] 1. п юр. правонаступник 2. v
1) призначати; асиґнувати 2) доручати 3) призначати на посаду 4) призначати, визначати (термін, межі) 5) приписувати; ~ation
[!xsIgKneIS(q)n] n 1) домовлена зустріч; таємне (любовне) побачення 2) призначення;
~ee n 1) уповноважений; представник; аґент
2) юр. правонаступник; ~ment n 1) завдання
2) призначення 3) асиґнування 4) розподіл
5) юр. передача майна (прав) 6) відрядження
assist [qKsIst] v 1) допомагати, сприяти 2) брати
участь (in — у чому‑н.) 3) бути присутнім;
~ance n допомога, сприяння; ~ant n 1) помічник; асистент 2) допоміжний засіб 3) юр.
заступник судді
associ||ate [qKsqMSIIt, qKsqMsIIt] 1. n 1) товариш,
колеґа; партнер 2) союзник 3) юр. співучасник, спільник 2. a об’єднаний; пов’язаний;
приєднаний 3. v [qKsqMSIeIt, qKsqMsIeIt]
1) з’єднувати, зв’язувати 2) пов’язуватися,
асоціюватися 3) спілкуватися (with — з кимн.); ~ation n 1) товариство, асоціація, спіл-
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ка 2) з’єднання, об’єднання 3) спілкування,
дружба 4) асоціація, зв’язок (ідей); ~ative a
1) асоціативний 2) товариський
assonance [Kxsqnqns] n співзвучність
assort [qKsO:t] v 1) сортувати, добирати; групувати; класифікувати 2) гармоніювати, підходити, відповідати; ~ed a 1) відсортований
2) підхожий 3) класифікований; згрупований;
~ment n асортимент
assuage [qKsweIdZ] v 1) заспокоювати (гнів і
под.); угамовувати (голод і под.) 2) пом’якшувати (горе)
assum||e [qKsjHm] v 1) припускати, допускати
2) удавати; симулювати 3) брати на себе; привласнювати 4) уживати (заходів) 5) набувати,
набирати (форми) 6) бути самовпевненим
(зарозумілим); ~ed а 1) вигаданий, несправжній 2) удаваний 3) допустимий, припустимий; гаданий; ~ing а самовпевнений;
пихатий, гордовитий, зарозумілий
assumption [qKscmpS(q)n] n 1) припущення
2) привласнення, захоплення 3) вступ (на
посаду) 4) удавання 5) самовпевненість; пихатість, гордовитість, зарозумілість
assur||ance [qKSM(q)rqns] n 1) упевненість, переконання 2) запевнення, ґарантія 3) страхування 4) самовпевненість; нахабство; ~e
v 1) запевняти (кого‑н.); переконувати, заспокоювати 2) ґарантувати, забезпечувати
3) страхувати; ~ed а 1) упевнений 2) ґарантований, забезпечений 3) застрахований 4) нахабний, зухвалий; ~er п страхувальник
asteroid [KxstqrOId] n 1) астр. астероїд; мала
планета 2) зоол. морська зірка
asthma [Kxsmq] п мед. астма, ядуха; ~tic [xsK
mxtIk] 1. n астматик 2. a астматичний
astir [qKstB] a predic. 1) рухливий 2) на ногах
3) збуджений, схвильований
astonish [qKstPnIS] v дивувати, вражати; ~ing
а дивовижний, вражаючий; ~ment n здивування, подив, зачудування
astral [Kxstrql] а зоряний, астральний
astro||logy [qKstrPlqdZI] п астрологія; ~naut n
астронавт, космонавт; ~nomer n астроном;
~nomic(al) a астрономічний
astute [qKstjHt] a 1) хитрий 2) проникливий;
тямущий, кмітливий
asylum [qKsaIlqm] n 1) притулок, сховище
2) психіатрична лікарня
asymmetry [xKsImItrI] n асиметрія, асиметричність, порушення симетрії
at [xt (повна ф.); qt (скор. ф.)] prep 1) у просторовому знач. вказує на: а) позначення місця
в (у), на, біля, при; б) рух у певному напрямку
в (у), до, на; в) досягання місця призначення в (у), на, до 2) у часовому знач. вказує на:
а) момент або період часу о (об), в (у), на;
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at night уночі; б) вік в (у) 3) указує на дію,
заняття за; at work а) за роботою; б) у дії
4) указує на стан, положення в (у), на; at war

у стані війни 5) указує на характер, спосіб дії
в (у), з, на; передається тж Ор. в.; at a run
бігом 6) указує на джерело із, з, в (у) 7) указує
причину при, за, на; передається тж Ор. в.; at
smb.’s request на чиє-н. прохання 8) ужив.
в словосполученнях, що містять вказівку на
кількість, міру, ціну при, на, за, з, в (у), за
9) указує на сферу прояву здібностей до;
good at languages здібний до мов
ate [et, eIt] рast від eat
athe||ism [KeITIIz(q)m] n атеїзм; ~ist [KeITIIst]
п атеїст
athlet||e [KxTlJt] п 1) спортсмен 2) атлет; ~ic
а атлетичний
atlas [Kxtlqs] n 1) географічний атлас 2) анат.
атлант (перший шийний хребець) 3) архіт.
атлант
atmosphere [KxtmqsfIq] n 1) атмосфера
2) навколишнє середовище, обстановка,
атмосфера
atomic [qKtPmIk] а атомний
atomizer [KxtqmaIzq] n пульверизатор
atone [qKtqMn] v 1) загладжувати, спокутувати (провину; зазв. ~ for) 2) відшкодовувати;
~ment n 1) спокутування, спокута (провини)
2) відшкодування, компенсація
atremble [qKtremb(q)l] а тремтячий
attach [qKtxtS] v 1) прикріплювати, прикладати; скріпляти, зв’язувати 2) привертати,
прихиляти до себе 3) приписувати, надавати
4) бути властивим (притаманним) 5) юр. набирати чинності 6) юр. затримувати, заарештовувати; ~ed а 1) прикріплений; доданий
2) прихильний (до кого-н.); відданий (кому-н.)
3) приписаний 4) описаний (про майно) 5) юр.
заарештований; ~ment n 1) прикріплення,
приєднання 2) тех. пристосування, приладдя
3) прихильність; відданість, вірність 4) набирання чинності 5) юр. накладення арешту
attack [qKtxk] 1. n 1) атака; напад 2) pl нападки
3) напад хвороби 4) спорт. нападник 2. v
1) атакувати, нападати 2) критикувати; піддавати критиці 3) уражати (про хворобу)
4) руйнувати 5) розпочинати; заходитися; енергійно братися (за що-н.); ~able a
1) уразливий 2) спірний
attain [qKteIn] v 1) досягати, домагатися, добиватися 2) діставатися 3) досягнути, дістатися;
~able а досяжний; ~ment n 1) pl навички,
знання 2) досягнення; надбання
attempt [qKtempt] 1. n 1) спроба; намагання 2) замах 2. v 1) намагатися, пробувати;
заходитися 2) робити замах (на життя)
3) спокушати
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attend [qKtend] v 1) відвідувати (лекції та под.);

бути присутнім (at — на, при) 2) супроводжувати 3) доглядати (хворого) 4) прислуговувати, обслуговувати (on, upon — когон.) 5) приділяти увагу 6) піклуватися, дбати
(to — про кого-н., що-н.); ~ant 1. n 1) особа,
яка супроводить; супутник 2) особа, яка
обслуговує; слуга 3) pl обслуговуючий персонал; слуги 2. а 1) супровідний, супутній
2) присутній 3) обслуговуючий (upon)
attention [qKtenS(q)n] n 1) увага; уважність
2) піклування, турбота 3) pl догляд, доглядання (хворого) 4) обслуговування
attentive [qKtentIv] a 1) уважний, пильний
2) дбайливий 3) увічливий, люб’язний, чемний
attenu||ate 1. a [qKtenjMIt] 1) схудлий, худий,
виснажений; стрункий 2) розріджений 2. v
[qKtenjMeIt] 1) схуднути 2) ослабляти; пом’якшувати 3) розчиняти; розріджувати, розводити; ~ation n 1) виснаження; знесилення
2) розрідження, розведення 3) зменшення
attest [qKtest] v 1) юр. засвідчувати; підтверджувати 2) давати свідчення, свідчити 3) приводити до присяги; ~ed а перевірений,
клеймований; ~or n юр. свідок
attic [KxtIk] n мансарда; горище; ~ism n вишуканий стиль
attire [qKtaIq] 1. n убрання, плаття 2. v наряджати
attitud||e [KxtItjHd] n 1) позиція; ставлення
(до чого-н.) 2) поза; постава, статура; ~inize
[!xtIKtjHdInaIz] v ставати в (театральну) позу;
позувати
attorney [qKtBnI] n юр. повірений; адвокат;
юрист; прокурор
attract [qKtrxkt] v 1) приваблювати, притягувати 2) полонити, чарувати; ~able а 1) принадний, привабливий 2) притягуваний; ~ion
n 1) притягання (тж фіз.); тяжіння 2) привабливість, принадність 3) рl принада, приваба
4) атракціон; ~ive а привабливий, вабливий,
принадний
attrib||ute 1. n [KxtrIbjHt] 1) властивість; характерна риса 2) символ, атрибут 2. v [qKtrIbjHt] 1) приписувати (to — що-н. кому-н.,
чому‑н.); зараховувати (до кого-н., чого-н.)
2) передавати (права й под.); поступатися
(чим-н.); ~ution n 1) приписування; зараховування (to — до кого-н., чого-н.) 2) влада,
компетенція; спроможність
attrition [qKtrIS(q)n] n 1) тертя, стирання 2) потертість; спрацьовування 3) виснаження,
знесилення
attune [qKtjHn] v 1) робити співзвучним (гармонійним) 2) настроювати (муз. інструмент
і под.) 3) перен. погоджувати
atypical [qKtIpIk(q)l] а нетиповий
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aubergine [KqMbqdZi:n] n бот. баклажан
auction [KO:kS(q)n] 1. n аукціон, торги 2. v про-

давати з аукціону (часто ~ off)
audaci||ous [LKdeISqs] a 1) сміливий, завзятий;
відчайдушний 2) нахабний, зухвалий; ~ty п
1) сміливість, завзятість 2) безрозсудність,
нерозсудливість 3) нахабство, зухвалість
audib||ility [!O:dIKbIlItI] n чутність, виразність;
~le [KO:dIb(q)l] а чутний, виразний
audience [KLdIqns] n 1) публіка, глядачі, аудиторія 2) радіослухачі, телеглядачі 3) аудієнція
(of, with — у кого-н.) 4) юр. слухання справи
(у суді)
audit||ion [O:KdIS(q)n] 1. n 1) проба (актора)
2) слухання, вислухування 3) слух 2. v прослуховувати; ~or n 1) ревізор, контролер 2) юр.
аудитор; ~orial а ревізійний, контрольний;
~ory[KO:dItqrI] n аудиторія
augment||ation [!O:gmenKteIS(q)n] n 1) збільшення, приріст 2) додавання 3) мед. підвищення (температури); ~ative a збільшувальний
augury [KO:gjMrI] n 1) передвістя; ознака, прикмета 2) ворожіння, пророкування, провіщення 3) передчуття
August [KLgqst] n серпень
august [LKgcst] а 1) величний, сповнений гідності 2) найясніший
auk [Lk] п орн. ґаґарка
aunt [Rnt] n тітка
aura [KLrq] n 1) аура, містична атмосфера
2) легкий подув 3) атмосфера (чого-н.)
aural [KLrql] а 1) вушний 2) слуховий 3) акустичний
aureate [KO:rIIt] а 1) золотистий (про колір)
2) золочений
aureola [LKrJqlq] n 1) acтp. ореол; світле сяйво
2) слава, шана
Auriga [LKraIgq] п астр. Візничий (сузір’я)
aurochs [KLrPks] n зоол. зубр
aurora borealis [qKrLrq!bLrIKeIlIs] n північне
полярне сяйво
auspic||e [KLspIs] n 1) pl заступництво, сприяння 2) добра ознака 3) передбачення, провіщання; ~ious а сприятливий
auster||e [LKstIq] a 1) суворий, аскетичний
2) простий, точний 3) чистий; простий (про
стиль) 4) терпкий; гіркий (на смак); ~ity n
1) суворість, аскетизм 2) простота; відсутність розкоші 3) терпкість
austral [KO:str(q)l] а південний
Australian [O:sKtreIljqn] 1. a австралійський
2. n австралієць
Austrian [KO:strIqn] 1. a австрійський 2. n австрієць
autarchy [KLtRkI] n 1) автократія, самодержавство 2) деспотизм

36

authentic [LKTentIk] a 1) справжній, автентич-

ний 2) вірогідний, достовірний, правильний
3) юр. дійсний; що має законну силу; ~ate
v 1) установлювати справжність (автентичність); з’ясовувати (авторство) 2) засвідчувати, скріпляти (печаткою та под.); ~ity
n правдивість, достовірність, вірогідність,
автентичність
author [KO:Tq] п автор; творець; ~itarian
[O:!TPrIKteqrIqn] 1. п прихильник авторитарної влади 2. a авторитарний; ~itative
[O:KTPrItqtIv] а 1) авторитетний, впливовий; надійний 2) владний; ~ity п 1) влада
2) (зазв. pl the authorities) владні структури
3) повноваження (for; тж з inf.) 4) авторитет,
вплив, значення 5) авторитетний фахівець
6) авторитетне джерело (книга, документ)
7) доказ; підстава; ~ization п 1) уповноваження, санкціонування 2) санкція, дозвіл;
~ise v 1) санкціонувати, дозволяти 2) упов
новажувати; доручати 3) виправдовувати;
пояснювати 4) юр. леґалізувати; ~ship п
1) авторство 2) письменництво 3) початок,
джерело, походження
autobiogra||phic [KO:tqbaIPKgrxfIk] a автобіографічний; ~phy n автобіографія
autochthon [LKtPkTqn] п (рl тж -nes [-ni:z] )
абориґен, корінний мешканець
autocra||cy [LKtPkrqsI] n самодержавство, автократія; ~t [KLtqkrxt] п 1) самодержець, автократ; диктатор 2) владна людина, деспот;
~tic(al) a 1) самодержавний, диктаторський
2) владний, деспотичний
autonomy [LKtPnqmI] n 1) автономія, самоврядування 2) право на самоврядування
3) автономна держава (область)
autopsy [KO:tPpsI] 1. n розтин трупа, автопсія
2. v розтинати труп
autosuggestion [!O:tq(M)sqKdZestS(q)n] n caмонавіяння, самогіпноз
autumn [KLtqm] n 1) осінь 2) старіння 3) attr.
осінній
auxiliary [O:gKzIlIqrI] 1. п 1) помічник 2) pl чужоземне наймане (союзне) військо 2. а 1) допоміжний 2) додатковий; запасний
avail [qKveIl] п користь, вигода; ~ability n
1) придатність, корисність 2) наявність; ~able a 1) придатний, корисний 2) доступний,
наявний 3) дійсний; чинний
avalanche [KxvqlQ:nS] п 1) лавина, сніговий
обвал 2) лавина, маса; потік (листів і под.)
avaric||e [Kxv(q)rIs] п 1) жадібність, жадоба
2) корисливість; ~ious 1) пожадливий, жадібний, зажерливий 2) корисливий
avast [qKvRst] int мор. стій!, стоп!
avenger [qKvendZq] n месник
avenue [Kxvqnju:] n 1) дорога, алея 2) про-
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спект, авеню (у США) 3) перен. шлях, засіб,
спосіб
aver [qKvB] v 1) твердити, стверджувати 2) юр.
доводити; ~ment п 1) ствердження; підтвердження факту (обставини) 2) юр. доказ
average [KxvqrIdZ] 1. n середнє число 2. a
середній
avers||e [qKvBs] а несхильний, неприхильний;
що відчуває відразу (to — до чого-н.); ~ion n
1) відраза, антипатія (to) 2) нехіть 3) предмет
відрази (антипатії)
avert [qKvBt] v 1) відводити (погляд і под.)
(from — від чого-н.) 2) відволікати (думки)
3) відвертати, запобігати, уникати (небезпеки й под.)
avi||ation [!eIvIKeIS(q)n] n 1) авіація 2) attr. авіаційний; ~ator [KeIvIeItq] п льотчик
avoid [qKvOId] v 1) уникати, триматися осторонь 2) ухилятися 3) юр. відміняти, скасовувати, анулювати 4) спорожняти, звільняти;
~ance n 1) уникнення, ухилення 2) юр. відміна, скасування, анулювання
avow [qKvaM] v 1) визнавати; відверто заявляти
2) refl. зізнаватися 3) юр. підтверджувати (визнавати) факт; ~al n відверте визнання; ~ed
а загальновизнаний
avulsion [qKvclS(q)n] п 1) відрив, розрив, насильне роз’єднання 2) юр. авульсія
await [qKweIt] v 1) чекати, очікувати, дожидати
2) передбачатися
awake [qKweIk] 1. v (awoke; awoke, awoken,
awaked) 1) будити; перен. тж пробуджувати
(цікавість, свідомість) 2) прокидатися 2. a
predic. 1) що не спить 2) пильний, обачний
3) що ясно усвідомлює
award [qKwLd] 1. п 1) присуджена нагорода
(кара) 2) юр. арбітражне рішення; ухвала (суду
й под.) 3) присудження (нагороди, премії) 2. v
1) присуджувати (що-н.) 2) нагороджувати
(чим-н.) 3) юр. ухвалювати рішення
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aware [qKweq] a predic. обізнаний; знаючий,
поінформований

awash [qKwPS] a predic. 1) урівень із поверхнею

води 2) змитий водою 3) що гойдається на
хвилях
away [qKweI] adv означає: 1) віддаленість від
даного місця далеко, віддалік і под. 2) рух,
віддалення далеко, геть 3) зменшення, зруйнування: to pass ~ припинитися; померти
4) безперервність дії: he worked ~ він продовжував працювати; a. match n матч (гра)
на чужому полі
awful [KLful] a 1) жахливий 2) той, що викликає
страх або благоговіння; ~ly adv 1) жахливо
2) дуже, вкрай
awe [L] 1. n (побожний) страх, трепет, благоговіння 2. v уселяти страх, викликати благоговіння; ~stricken a пройнятий благоговінням, охоплений святобливим страхом
awkward [KLkwqd] a 1) незручний; скрутний;
ніяковий 2) невправний, незграбний, незугарний (про людей, рухи й под.)
awl [Ll] п шило
awning [KLnIN] n навіс, тент
awoke [qKwquk] рast від awake
awry [qKraI] a predic. 1) кривий, викривлений
2) спотворений 3) неправильний, недобрий
ах(е) [xks] 1. n 1) сокира; колун 2) (the ~ )
страта, відтинання голови 2. v працювати
сокирою
axial [KxksIql] а осьовий
axilla [xkKsIlq] n (pl -lae) анат. пахва
axiomatic(al) [!xksIqKmxtIk(ql)] а очевидний, що не потребує доказів
axis [KxksIs] n (pl axes) вісь
azoic [eKzqMIk] a безжиттєвий, млявий
azure [KxZq] 1. a блакитний 2. n 1) лазур
2) небо

