
В І Д  Р Е Д А К Ц І Ї

Пропонований до уваги користувачів «Сучасний англо-український та українсько-англійський 
словник» укладено на принципах і наукових засадах, що склалися в сучасній світовій лексикогра-
фічній традиції.

Видання розраховане на найширше коло користувачів, тож основний словниковий корпус ста-
новить сучасна загальновживана лексика. 

Словник містить близько 200 000 слів та словосполучень і складається з двох основних частин: 
англо-української та українсько-англійської, а також включає додатки. 

Видання відкриває стаття з фонетичними відомостями, покликана допомогти користувачеві 
правильно вимовляти звуки англійської мови та читати транскрипцію. 

За лексичну основу англо-української частини взято класичний словник В.К. Мюллера, який 
було суттєво доповнено сучасною загальновживаною лексикою, а також спеціальною лексикою з 
багатьох галузей знань: фізики, хімії, біології, медицини, економіки, будівництва, архітектури, музики 
тощо. Таким чином, пропоноване видання дає змогу працювати зі спеціальними текстами певного 
ступеня складності. 

Укладач ставив за мету створити максимально зручний у користуванні сучасний перекладний 
словник для щонайширшого кола користувачів, не поступаючись високим науковим рівнем і врахову-
ючи останні тенденції та вимоги світового словникарства. Зокрема це стосується сучасної транскрип-
ції, поданої на базі останніх видань видавництва Оксфорд (Велика Британія), власне перекладу слів, 
а також прикладів сполучуваності реєстрового слова у фразеологізмах, сталих висловах та окремих 
реченнях, що мають допомогти користувачеві уникнути типових лексичних та граматичних помилок. 

Для зручності користування запроваджено нововведення — запатентовану систему пошуку «Easy 
Search»™, покликану допомогти користувачеві якнайшвидше знайти потрібне слово. 

Кожне реєстрове слово винесено в окрему словникову статтю, у якій подано транскрипцію, ва-
ріанти перекладу, докладний граматичний коментар і, що найважливіше, — зразки вживання даних 
слів у реченнях чи сталих словосполученнях, а також сферу (або сфери) вживання слова. 

Варіанти перекладу реєстрового слова наведено за частотним принципом використання в 
мові-джерелі. З огляду на те, що останнім часом значна частина полісемічних слів англійської мови 
змінила семантичне наповнення, під час укладання словника максимально враховано пріоритетність 
уживання лексичних значень.

Українсько-англійську частину також вирізняє чітка орієнтація на користувача. Компактність та 
вичерпність наповнення зумовлені класичним варіантом побудови такого типу словників: реєстрове 
слово, його переклад та — в разі потреби — стислий коментар. Написання слів погоджено з остан-
ньою редакцією чинного правопису. 

Базову частину словника доповнено додатками: «Географічні назви», «Найуживаніші англійські, 
американські та латинські скорочення», «Слова, що змінюються не за загальними правилами», «Пе-
релік найуживаніших службових слів».



ПРО ПОБУДОВУ АНГЛО-УКРАЇНСЬКОЇ ЧАСТИНИ СЛОВНИКА

заголовне слово та переклад sample [KsRmpl] … взірець

словникова стаття saunter [KsLntq] 1. n прогулянка 2. v 1) фланірувати 
2) баритися 3) ледарювати

лексичні омоніми позначено  
римськими цифрами

saw   I    [sL] v past від see I
saw  II    [sL] n приказка, прислів’я
saw  III  [sL] 1. п пилка 2. v ...

фонетична транскрипція say [seI] ... 2. v (said) 1) говорити, сказати

surely [KSMqlI], [KSLlI] adv 1) твердо

арабські цифри з крапкою відокремлюють 
частини мови у словниковій статті

scent [sent] 1. n 1) запах ... 2. v 1) чути ...

арабські цифри з дужкою відокремлюють  
значення слова

scatter [Kskxtq] v 1) розкидати ... 2) розбігатися 3) роз-
бивати, руйнувати

літера з дужкою відокремлює відтінки  
значення слова, словосполучення,  
сталих висловів

see I [sJ] v ... 11) доглядати <> ... let me s. а) дайте по-

думати; дозвольте, стривайте б) покажіть; ...

приклади до значення слова, ідіоми, сталі  
вислови, прислів’я подано після знака <>

scene [sJn] n ... сцена ... <> behind the scenes за ку-
лісами...

відповідність значення подано після знака = grain [greIn] 1. n 1) зерно ... 6) ґран (міра ваги  =  0,0648 г)

сполуки дієслів із прийменниками та прислів-
никами й сполучення прислівників і приймен-
ників подано після знака  

aside [qKsaId] ... 2. adv ... 2) окремо  a. from амер. 
крім, за винятком

форма множини іменників, утворена  
не за правилами

sclerosis [sklIKrqMsIs] n  (pl scleroses)  мед. склероз

додаткову граматичну інформацію про  
слово подано у дужках

staticals [KstxtIkqls] n pl  (ужив. як sing)  статика

походження слова, стилістичне забарвлення, 
сферу вживання наведено курсивом

scout [skaMt] 1. n 1)  війс.  розвідник 2) шпигун 3) розвідка 

4) (S.) бойскаут 5) слуга 6) орн. чистун 2. v 1) розвід-

увати 2) глузувати; висміювати 3) зневажати

граматична позначка вказує  
на атрибутивне вживання іменника

acorn [KeIkLn] n 1) жолудь 2)  attr.  жолудевий

позначка вказує на іншомовне  
походження слова

capita [KkxpItq]  лат.  n pl : per c. на людину, на душу 
населення

початкова велика літера з крапкою  
у дужках вказує на те, що слово у цьому  
значенні пишеться з великої літери

scripture [KskrIpCq] n 1)  (S., the Scriptures)  Біблія 2) ма--
нускрипт 3) писання
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маленька літера з крапкою заміщує  
заголовне слово

summer I [Kscmq] 1. n 1) літо ...  <>  s.  house дача

дієслова зі сполучниками чи приймен никами,  
з якими вони вживаються у певному значенні

strive [straIv] v ...1) старатися, ... 2) боротися  
(for – за що-н.; with, against – з ким-н.) 

утворення форм дієслів Past і Past Participle 
відокремлено крапкою з комою

see I [sJ] v  (saw; seen)  1) бачити

якщо подано одну форму дієслова,  
то у Past і Past Participle вона однакова 

send [send] v  (sent)  1) посилати...

якщо подано форми дієслова через кому,  
то вони вживаються і у Past, і у  Past Participle

spill [spIl] 1. n 1) потік, злива 2) падіння 2. v ( spilt, spilled 
[spIld])

посилання на основну форму слова seen [sJn] v  р. р. від see I

ступені порівняння прикметників та  
прислівників, що утворюються не за  
правилами, подано в дужках

good [gMd] 1. n 1) користь 2) добро 2. a  (better; best) 
1) гарний …

пояснення splitting [KsplItIN] a 1) гострий, різкий (про біль)

синонімічні словосполучення stick [stIk] 1. n 1) гілка ... 2. v ... 2) стирчати  (тж s. out)

якщо слово є американським варіантом, то є 
відповідна позначка

spider web [KspaIdqweb] n  амер.  павутина

посилання spinsteress [KspInstrIs]  n див.  spinster

stabilize [KsteIbIlaIz]  v амер. див. stabilise



VII

ПРО ПОБУДОВУ УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКОЇ ЧАСТИНИ СЛОВНИКА

заголовне слово та переклад школярка   schoolgirl

словникова стаття школа school; (будівля тж) school-building; вища ~ 
higher school (education); початкова ~ primary (el--
ementary амер.) school; середня ~ secondary (high 
амер.) school; ходити до ~ли attend school, go to 
school

лексичні омоніми позначено  
римськими цифрами

глава I (керівник) head; розм. chief; ~ уряду head of 
the government 

глава II (розділ) chapter

якщо форми слова збігаються, але мають різні 
значення та різний наголос, їх подано окреми-
ми словниковими статтями

батьківщúна motherland; fatherland; native land; 
homeland 

бáтьківщина  legacy, inheritance

якщо форми слова збігаються, мають однакове 
значення, але різний наголос, їх подано в одній 
словниковій статті

зміря́ти, змíряти measure

форми  недоконаного та  доконаного  
виду дієслова подано через кому

скріплювати , скріпити 1. (з’єднувати) fasten …

двокрапка ставиться після заголовного  
слова, коли воно вживається у словоспо-
лученні і окремого перекладу не має

локатор : оптичний ~ radar…

арабські цифри з крапкою відокремлюють зна-
чення слова 

глядач  1.  (спостерігач) onlooker, …  2.  (у театрі, 
кіно) member of the audience…

літера з дужкою відокремлює відтінки значення 
слова, словосполучення, сталих висловів

дивитися 1. (на, у) look (at, into)… <> дивись!, дивіть-

ся!  а)  (застереження) take care…  б)  (подив) well…

знак ~ заміщує кореневу частину заголовного 
слова або все слово

школяр schoolboy;  ~  рi мн. schoolchildren

ідіоми, сталі вислови, прислів’я подано після 
знака <>

докладати…add… <>  ~ зусиль do all one can

приблизний переклад або значення подано 
після знаків ≈ або ≅

ляканий frightened; <> ~на ворона й куща боїться 

≈  the burnt child dreads the fire; once bit twice shy

в’янути…fade… <> вуха в’януть (від)  ≅  it makes 

one sick to hear

відповідність значення подано після знака = пан 1. gentleman … 2. (із прізвищем або званням) Mr. 

( =  mister)…

частини мови позначено курсивом доки 1.  присл.  how long; 2.  спол.  till, until

форму множини іменників, утворену не за 
правилами, подано у дужках

абсциса abscissa мат.  (pl abscissae)

теля calf  (pl calves)
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додаткова граматична інформація про слово дорослий  тж як ім.  adult…

живопис painting, збір. paintings  pl , pictures  pl

коректив  (зазв. ~ви мн.)  amendment

походження слова, стилістичне забарвлення, 
сфера вживання

електроліз  хім.  electrolysis

електрон  фіз.  electron

енергетика 1. (розділ фізики) energetics; 2. (наука) 

power engineering; 3.  (промисловість)  power industry

подано прийменники чи сполучники, з якими 
дієслово вживається у певному значенні 

забивати…1. drive  in , hammer  in …

пояснення подано курсивом у дужках рулет кул. (картопляний) croquette; (з маком, джемом) 
≅ swiss roll; м’ясний ~ meat loaf

лоцман мор. pilot (on ship)

синонімічні словосполучення копалини мн.  (тж корисні ~)  minerals

якщо слово вживається в американському 
варіанті або тільки в британському, то подано 
відповідну позначку

колесо wheel…; чортове ~ big wheel  брит. ; ferris 

wheel  амер.

посилання міс  див.  панна

мої my, mine  (див. мій)

ФОНЕТИКА
Голосні звуки

Англійські голосні звуки розрізняються за тривалістю вимови, що має смислове значення. На від-
міну від української мови, в англійській мові існують короткі й довгі голосні звуки, що не залежать від 
наголосу. Збільшена довгота вимови голосних звуків позначається двокрапкою: agree [qKgrJ], fee [fi:].

Наголос у англійських словах позначається фонетичним знаком [K], який у транскрипції ставиться 
перед наголошеним складом: inform [InKfLm]. Якщо в слові один склад, знак наголосу не ставиться: 
meet [mJt]. В англійській мові є слова з однаково сильним наголосом на двох складах, наприклад: undo 
[KcnKdu:]. Крім того, в англійській мові є довгі слова з вираженим головним і другорядним наголосом, 
причому останній позначається знаком [!] перед наголошеним складом: notification [!nqutIfIKkeISqn].

Англійський наголос сильніший, ніж український. Якщо англійський короткий наголошений 
голосний звук відділений від наступного голосного одним приголосним звуком, то наголошений 
звук вимовляється дуже швидко й енергійно: city [KsItI]. Прийменники зазвичай вимовляються без 
наголосу, а їх голосні звуки редукуються.
[J] – довгий звук, при вимовлянні якого язик просунутий наперед, кінчик його майже торкається 

зубів, середня спинка значно піднята до твердого піднебіння, але трохи нижче, ніж при вимовлянні 
українського [і]. Губи злегка розтягнуті й притиснуті до зубів. Звук [J] схожий на український звук 
[і] в словах ніжність, кішка. Приклади: field, key, team, keep, procedure.

[I] – короткий, уривчастий, відкритий голосний, що нагадує щось середнє між [і], [е] та [и], але ближ-
че до «і». при вимовлянні звука [I] язик просунутий уперед, кінчик його знаходиться біля основи 
нижніх зубів, середня спинка піднята до твердого піднебіння, але не так високо, як при голосному 
[i:]. Язик дещо відсунутий назад порівняно з положенням для [i:]. Може бути наголошений і нена-
голошений. Приклади: homage, guilt, system, women, ship. 

[e] – короткий звук, що за своїм звучанням збігається з українським [е] в положенні перед м’якими 
приголосними в таких словах, як стеля, кінець. При вимовлянні англійського [e] весь язик про-
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сунутий уперед, кінчик язика – біля основи нижніх зубів. А середня спинка вигинається вперед і 
догори, проте не дуже високо. Губи злегка розтягнуті. Зазвичай це наголошений звук. Приклади: 
check, effect, entry, head, technical.

[x] – короткий напружений голосний звук, при вимовлянні якого язик просунутий уперед, кінчик 
його торкається нижніх зубів, середня частина просунута вперед і трохи піднята, нижня щелепа 
значно опущена. В українській мові такого звука немає, проте він дещо нагадує російський звук 
[э] в слові эти. Приклади: abstract, bad, contract, imagine, salary. 

[Q:] – довгий звук, більш глибокий, ніж український наголошений [а], як у слові мати. Цей звук майже 
завжди наголошений. При вимовлянні [Q:] язик відтягнутий назад далі, ніж для українського [а], і 
лежить плоско при незначному піднятті задньої спинки язика. Губи нейтральні, тобто не беруть 
участі у творенні звука. Приклади: answer, arm, farm, participate, other.

[c] – короткий звук, який схожий на звук [а], що зустрічається в російській мові в переднаголошених 
складах, наприклад [масквKа]. Крім того, артикуляція англійського [c] дещо нагадує артикуляцію укра-
їнського [о], проте англійський звук [c] – більш наближений до переднього творення, губи при його 
вимовлянні розтягнуті, тоді як при утворенні українського [о] губи значно округлені і випнуті вперед. 
Англійський звук [c] значно коротший, ніж український звук [о]. При вимовлянні голосного [c] задня  
чистина язика піднята й дещо просунута вперед. Приклади: unsaid, unseen, stand up, double, unless.

[L] – відкритий, довгий голосний, схожий на український [о], але відрізняється сталою артикуляцією 
губ. При вимовлянні англійського  [L] язик відсунутий назад, задня частина його піднята, кінчик не 
торкається нижніх зубів. Напружені губи округлені більше, ніж для короткого [P], і дещо випнуті 
вперед, але не так сильно, як при вимовлянні українського [о]. Схожий на українське [о] в слові 
борг. Приклади: audience, order, cause, caught, board.

[P] – короткий відкритий звук, в українській мові такого звука немає. Схожий на російський звук [о] 
в слові рот, але без призвуку [у] на початку і ближче до [а]. При вимовлянні англійського [P] язик 
дуже відтягнутий назад і займає дуже низьке положення. Кінчик язика відтягнутий від нижніх зубів 
і опущений униз. Губи дещо округлені, але не випинаються вперед. Приклади: property, qualify, 
quantity, responsible, honest.

[M] – короткий енергійний звук, подібної фонеми в українській мові немає. При вимовлянні англій-
ського [M] задня частина язика піднята до передньої частини м’якого піднебіння, але не так високо, 
як для українського [у]. Губи злегка округлені, але майже не висуваються вперед. При постановці 
вимови англійського [M] можна брати за основу артикуляцію українського [у], губи слід округлити, 
але не випинати вперед. Нагадує український [у] в словах тупий і сума. Зазвичай цей звук наголо-
шений. Приклади: took, look, could, put, wonderful. 

[H] – довгий голосний звук, що нагадує наголошений український [у] в словах губка і сукня. При по-
становці артикуляції англійського звука [H] можна брати за основу артикуляцію українського [у], 
але при цьому слід дещо відтягнути язик назад, а його задню частину підняти вище в напрямі до 
м’якого піднебіння. Губи округлені і дещо випнуті наперед, але не так сильно, як при вимовлянні 
українського [у]. Зазвичай цей звук наголошений. Приклади: move, group, lose, rude, soon. 

[B] – у російській мові такого звука немає, хоча звучання англійського звука [B] дещо нагадує україн-
ський [о] після м’якого приголосного (наприклад, льон, льодовик). Проте артикуляція англійського 
[B] значно відрізняється від українського та російського [о] в позиції після м’якого приголосного: 
по-перше, більш плоским і низьким положенням язика, по-друге, на відміну від українського 
звука, при вимовлянні англійського [B] губи не випинаються, а розтягнуті й притиснуті до зубів; 
язик займає плоске положення, кінчик його може торкатися основи нижніх зубів, губи напружені 
й розтягнуті. У закритому складі цей голосний може бути представлений сполученнями букв -er-, 
-ir- і -ur-. Зазвичай цей звук наголошений. Приклади: earn, early, service, burn, journal.

[q] – нейтральний голосний, що становить собою ослаблений голосний у ненаголошеному складі 
і легко піддається впливу сусідніх звуків. У англійській мові всі голосні в ненаголошеній позиції 
можуть переходити у нейтральний звук. При вимовлянні цього звука язик займає плоске положен-
ня, кінчик його може торкатися нижніх зубів, губи пасивні. Цей звук нагадує російський випадний 
голосний  у першому складі слова «водяной» чи «а» в словах книга, комната. Може також випадати, 
як у російських словах рано чи нужен. Саме такі ненаголошені закінчення -ar, -or і -er. Приклади: 
enter, danger, keyboard, motor, picture.

[aI] – дифтонг, ядро якого в українській мові можна порівняти з голосним [а] в положенні після м’якого 
приголосного, наприклад у слові сяй. При вимовлянні ядра дифтонга [aI] язик просунутий уперед 
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і лежить плоско, кінчик його знаходиться біля нижніх зубів, губи розтягнуті. Після цього середня 
спинка язика піднімається для вимовляння звука [I], проте другий елемент дифтонга чітко не ви-
мовляється. Не слід піднімати середню спинку язика дуже високо при вимовлянні звука [I], інакше 
другий елемент дифтонга звучатиме як українське [й]. Приклади: island, mind, pilot, delighted, light.

[eI] – дифтонг, що нагадує російський оклик эй!. Ядро дифтонга [eI] – голосний [e], що не повинен 
бути таким широким, як російський [э]. Артикуляція першого елемента трохи схожа на український 
[e], потім органи змінюють свою артикуляцію в напрямі більш вузького [I]. Приклади: eight, paid, 
aid, main, gain.

[aM] – дифтонг, що схожий на українське [ау] в слові пауза. Ядро дифтонга [aM] – голосний [a], який порів-
няно з ядром дифтонга [aI] трохи відсунутий назад і за артикуляцією майже збігається з українським 
голосним [a]. Ковзання відбувається в напрямі [M]. Приклади: now, south, surround, trousers, spout. 

[qM] – дифтонг. В українській мові подібного звука немає. При вимовлянні ядра цього дифтонга за-
дня частина язика піднята в напрямі до м’якого піднебіння і, порівняно з артикуляцією [P], дещо 
просунута вперед. Губи злегка округлені, але не випинаються вперед. Дифтонг [qM] починається з 
голосного, який являє собою щось середнє між українським [е] і [о]. Проте дифтонг [qM] не можна 
замінювати виразним [еу] або [оу]. Людям, рідною мовою яких є українська, можна рекомендувати 
на початку вимовляння англійського дифтонга [qM] брати за основу артикуляцію українського [о] 
в позиції між м’якими приголосними. Не зупиняючись на цій артикуляції, слід відсунути язик у 
позицію для українського [у], стежачи за тим, щоб губи не випинались уперед. Уклад губ плоский. 
Приклади: goal, local, road, low, note. 

[OI] – дифтонг, ядром якого є дещо закритий відтінок голосного звука [P], а ковзання відбувається 
в напрямі дуже короткого голосного [I]. В українській та російській мовах такого звука немає, 
оскільки в цих мовах немає дифтонгів. Але дуже схоже на російський вигук ой!. Приклади: employ, 
noise, point, coin, lawyer.

[Iq] – дифтонг, ядром якого є голосний [I], а ковзання відбувається до нейтрального голосного [q]. 
При вимовлянні ядра англійського дифтонга [Iq] можна брати за основу артикуляцію українського 
[и] в слові ви, потім органи мови займають положення для нейтрального голосного в кінці слова. 
Приклади: here, weir, appear, sincere, clear.

[Fq] – дифтонг, що нагадує російський звук [э] у слові это, за яким іде нечіткий голосний [q]. Дифтонг 
звучить як російське [эа] з наголосом на э, ковзання відбувається в напрямі до нейтрального голо-
сного [q]. Приклади: area, bear, spare, declare, prepare.

[Mq] – дифтонг, ядро якого голосний [M], ковзання відбувається до нейтрального голосного [q]. Отже, 
дифтонг [Mq] починається коротким звуком, що нагадує артикуляцію англійського [M], потім язик 
відтягується в положення, характерне для артикуляції англійського нейтрального голосного в кінці 
слова. Нагадує українське [уа] з наголосом на [у]. Приклади: fluent, tourist, sure, poor. 

[auq] – трифтонг, що являє собою сполучення дифтонга [au] й го лосного [q]. Цей трифтонг зустріча-
ється всередині слова або виникає при утворенні похідних слів за допомогою суфікса -er від основ, 
що закінчуються на звук  [au]. Нагадує три українських звуки – наголошений [а], нейтральний [у] 
і ненаголошений [а], що вимовляються разом. Приклади: tower, sour, shower, flower, nowadays.

[aIq] – трифтонг, що становить собою сполучення дифтонга [aI] і голосного [q]. Другий звук трифтонга 
[aIq] вимовляється дуже слабко і ніколи не замінюється сонантом [j]. Нагадує українське ай!, за 
яким іде неясний звук [q].  Приклади: science, hire, require, wire, trial, society.

[eIq] – трифтонг, що становить собою сполучення дифтонга [eI] й голосного [q]. Спочатку вимовляється 
дифтонг [eI], а потім – нейтральний голосний [q]. Вимовляючи цей дифтонг, необхідно пам’ятати, 
що другий звук цього дифтонга вимовляється дуже слабко і ніколи не замінюється сонантом [j]. 
Нагадує вигук ей!, а потім іде неясний голосний звук [q]. Приклади: player, payer, stayer.

[qMq] – трифтонг, що становить собою сполучення дифтонга [qM] й голосного [q]. Спочатку вимов-
ляється дифтонг [qM], а потім – нейтральний голосний [q]. Вимовляючи цей дифтонг, необхідно 
пам’ятати, що другий звук цього дифтонга вимовляється дуже слабко і ніколи не замінюється со-
нантом [j]. Нагадує три українські звуки, що вимовляються разом: звук [о] переходить у слабкий [у], 
причому губи злегка округлюються, а язик залишається нерухомим, і потім іде перехід у неясний 
звук [q]. Приклади: lower, slower, yellower. 

[OIq] - трифтонг, що являє собою сполучення дифтонга [OI] і голосного [q]. Другий звук трифтонга 
[OIq] вимовляється дуже слабко і ніколи не замінюється сонантом [j]. Нагадує вигук ой!, за яким іде 
неясний звук [q].  Приклади: employer, destroyer.



XI
Приголосні звуки

Вимова англійських приголосних, що передаються буквами b, f, g, k, l, m, n, s, t, v і z, майже не від-
різняється від відповідних українських приголосних. Англійські дзвінкі приголосні завжди зберігають 
у кінці слова свою дзвінкість. Закінчення слів обов’язково вимовляються виразно, чітко й енергійно.

Англійські глухі приголосні, що передаються буквами p, t і k, перед наголошеними голосними 
вимовляються з придихом, а після s – без придиху. Англійські приголосні завжди вимовляються 
твердо, у тому числі перед [J], [I] та [e], тобто потрібно спочатку закінчити артикуляцію приголосного, 
а потім вимовляти голосний.

При вимовлянні проривних приголосних перший приголос ний не повинен вимовлятися з 
вибухом, як український [к], але у сполученнях [pl] і [kl] l частково оглушується, а в [tn] і [dn] t і d ви-
мовляються з вибухом.
[p] – відповідає українському твердому [п] в слові допомагати. При вимові звука [p] напружені й 

злегка розтягнуті губи щільно змикаються, утворюючи суцільну перепону. Потім ця перепона 
швидко розмикається. Спосіб розмикання губ миттєвий, різкий і дуже енергійний, у результаті 
чого чути придих. Приклади: people, prepare, price, private, problem.

[b] – відповідає українському [б] у слові богатир. Цей звук артикулюється так само, як [p]. Різниця 
полягає у наявності вібрації голосових зв’язок і відсутності придиху. На кінці слова не потрібно 
оглушувати. Приклади: back, behaviour, rubber, bargain, barter.

[t] – відповідає українському твердому [т] в слові торт. При вимовлянні звука [t] тупий кінчик язика 
утворює з альвеолами суцільну перепону, потім відбувається швидке розмикання цієї перепони. 
Перед голосним глухий приголосний [t], як і всі глухі проривні приголосні в англійській мові, ви-
мовляється з придихом. Приклади: tea, walked, doubt, total, trade.

[d] – відповідає українському [д] у слові добробут. Звук [d] артикулюється так само, як [t], але вимов-
ляється додаванням голосу, тобто, коли вимовляється цей звук, голосові зв’язки вібрують. Дзвін-
кий приголосний [d], як і всі дзвінкі проривні в англійській мові, зберігає дзвінкість у кінці слова. 
Аналогічне явище спостерігається і в українській мові. Приклади: day, called, could, address, middle. 

[k] – відповідає українському твердому [к] у слові ковдра. Англійський звук [k] вимовляється майже 
так само, як російський або український твердий [к], проте відрізняється наявністю придиху й 
виразністю у кінці слів. Цей звук утворюється внаслідок зімкнення задньої спинки язика з м’яким 
піднебінням, кінчик язика відділений від нижніх зубів, задня частина високо піднята до м’якого 
піднебіння й утворює з ним суцільну перепону. Буква c так читається перед голосними a, o, u, всіма 
приголосними і на кінці слів. Приклади: key, cat, cross, public, cheque. 

[g] – відповідає українському [ґ] у слові ґанок. Звук [g] артикулюється так само, як і [k]. Різниця полягає 
у наявності вібрації голосових зв’язок і відсутності придиху перед голосним. Буква g так читається 
перед голосними a, o, u, всіма приголосними і у кінці слів. При вимовлянні звука [g] струмінь пові-
тря з шумом розриває повну перепону, утворену задньою частиною й м’яким піднебінням. У кінці 
слів звук [g] не оглушується, при його вимовлянні також не можна допускати ніякого голосного 
призвуку. Приклади: game, get, bigger, goods, government.

[s] – відповідає українському твердому [с] у слові садиба. При вимовлянні англійського [s] кінчик 
язика піднятий у напрямі до альвеол, передня спинка утворює прохід для повітря у вигляді жо-
лобка або круглої щілини. Буква c читається так перед голос ними e, i, y. Буква s читається так у 
всіх випадках, якщо не стоїть у кінці слів після голосних і дзвінких приголосних. Приклади: city, 
pencil, psychology, sand, lists, listen.

[z] – відповідає українському [з] у слові зала, але дещо слабкіше. При вимовлянні англійського [z] 
кінчик язика піднятий у напрямі до альвеол, передня спинка утворює прохід для повітря у вигляді 
жолобка або круглої щілини. Буква s читається так, якщо стоїть у кінці слів після голосних і дзвінких 
приголосних. Приклади: choose, as, zero, was, Xerox.

[w] – в українській мові такої фонеми немає. Щоб навчитись правильно вимовляти англійський звук 
[w], можна взяти за основу артикуляцію українського [в], губи слід значно округлити й випнути 
вперед. При вимовлянні [w] задня частина язика піднята до м’якого піднебіння, губи округлені й 
випнуті вперед. Струмінь повітря, що видихається, проходить крізь круглу щілину вздовж язика 
посередині його. Таке положення язик і губи займають лише на одну мить, потім вони швидко 
набувають положення для наступного голосного. Сполучення приголосних wh перед усіма голо-
сними, крім o, читається як [w]. Приклади: warranty, wealth, welfare, when, queen [kw]. 

[f] – відповідає українському [ф] у слові фото, але вимовляється більш енергійно й чітко. При ви-
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мовлянні англійського [f] нижня губа нещільно притиснута до верхньої. Приклади: firm, fund, office, 
cough, physics.

[v] – відповідає українському твердому [в] у слові вовк, але не оглушується в кінці слів та перед глу-
хими голосними. При вимовлянні англійського [f] нижня губа нещільно притиснута до верхньої. 
Приклади: five, view, value, visit, vacancy. 

[T] – подібного звука в українській мові немає. При вимові звука [T] розпластаний кінчик язика 
нещільно притиснутий до краю передніх верхніх зубів. Увесь язик порівняно плоский. При ви-
мовлянні повітря проходить крізь щілину, яка утворюється між кінчиком язика і внутрішньою 
поверхнею верхніх різців. Цей звук наближається до українського [с] у слові сонце або схожий на 
глухий [т], що вимовляється не уривчасто, а довго. Глухий звук [T] (на відміну від дзвінкого звука 
[D]) вимовляється, якщо букви th знаходяться на початку і в кінці іменників. Приклади: thing, thick, 
south, authority, growth.

[D] – відрізняється від звука [T] тільки дзвінкістю (наявністю голосу). Звук [D] артикулюється так само, як 
і [T], але в його утворенні беруть участь голосові зв’язки, які вібрують, і тому утворюється дзвінкий 
звук. Дзвінкий звук [D] (на відміну від глухого звука [T]) вимовляється, якщо букви th знаходяться 
на початку займенників і службових слів. Приклади: then, this, them, southern, their. 

[h] – в українській мові такого звука немає. При вимовлянні цього звука в порожнині зіва утворю-
ється деяке звуження між його задньою стінкою й коренем язика. Повітря, яке видихається, про-
ходячи крізь досить широке звуження, утворює легкий шум, який дає звук [h]. Не слід замінювати 
англійський звук [h] українським [г], оскільки артикуляція цих звуків значно відрізняється. Цей 
звук зустрічається тільки перед голосними. Сполучення приголосних wh перед o читається як [h]. 
При його вимовлянні органи мовлення набувають положення для наступного голосного звука. 
Приклади: hot, happen, head, hand, whole.

[tS] – цей звук схожий на український [ч] у слові чіткий, але вимовляється дещо твердіше, що зумовле-
но меншим підняттям середньої спинки язика. Український [ч] значно ближчий до англійського, ніж 
російський [ч]. Англійський звук [tS] утворюється при змиканні кінчика і передньої частини язика з 
альвеолами, тоді як середня спинка язика піднята до твердого піднебіння, внаслідок чого виникає 
друга перепона, або фокус. Потім кінчик язика повільно відходить від альвеол, струмінь повітря 
проникає крізь щілину, утворюючи звук [tS]. Приклади: cheese, match, nature, question, cheque. 

[G] – в українській мові у словах джміль, джерело звук цей майже аналогічний українському звуку [дж]. 
Незначна різниця в ар тикуляції полягає в більш відтягнутому положенні язика. Англійський звук 
[G] артикулюється так само, як [tS], але з участю голосу. Приклади: jump, age, edge, soldier, gradual.

[S] – звук, схожий на український [ш] у словах сушіть, шість. При вимовлянні [S] повітря з шумом 
проривається крізь щілину, утворену між кінчиком язика і альвеолами. Другий шумотворчий 
фокус виникає між піднятою середньою частиною язика і твердим піднебінням. Приклади: fish, 
sure, insurance, station, tension. 

[Z] – звук, схожий на український [ж] у положенні перед і в таких словах, як жінка, межі. Фонема [Z] 
артикулюється так само, як [S], але відрізняється від [S] дзвінкістю. Приклади: pleasure, vision, rouge, 
division, decision. 

[r] – цей незвичайний звук чітко вимовляється тільки перед го лосними, в українській мові такого 
звука немає. При вимові англійського [r] загнутий назад кінчик язика наближається до задньої 
частини альвеол і утворює досить високу щілину, через яку проходить струмінь повітря. При 
вимовлянні [r] відсутня вібрація кінчика язика, яка спостерігається при артикуляції українського 
[р], щоб уникнути вібрації при вимовлянні англійського [r], кінчик язика необхідно утримувати 
нерухомим, не торкатись ним альвеол. Вихідним може бути положення для українського звука 
[ж], але щілина між кінчиком язика і альвеолами при вимові англійського [r] значно ширша. При-
клади: red, rent, raise, thread, dress. 

[m] – цей звук вимовляється в основному так само, як український твердий звук [м], тобто при ви-
мовлянні губи стулені, м’яке піднебіння опущене, і повітря проходить через носову порожнину. 
Англійський [m] вимовляється за участю більш напружених губ, ніж відповідний український со-
нант. Приклади: month, sum, calm, commercial, committee. 

[n] – цей англійський звук звучить майже так само, як український твердий [н], проте при вимовлянні 
українського [н] передня частина язика притискається до внутрішньої поверхні передніх зубів і 
ясен, а кінчик язика дещо опущений, а при вимовлянні англійського [n] тупий кінець язика при-
тиснутий до альвеол. Приклади: name, sun, know, mean, pen.
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[l] – цей англійський звук відрізняється від українського [л] положенням передньої частини спинки 
язика й місцем виникнення перепони при творенні. При вимовлянні українського [л] характерною 
особливістю є те, що в утворенні перепони бере участь передня спинка язика, кінчик язика при-
тиснутий до верхніх зубів і ясен. Для англійського [l] характерною особливістю є те, що в утворенні 
перепони бере участь не тільки спинка, а й кінчик язика. Кінчик язика притиснутий до альвеол, 
краї опущені, так що утворюються бічні протоки для повітря. Приклади: let, allow, sale, problem, look. 

[j] – звук схожий на український звук [й] у слові мій, але з призвуками [д] і [ж]. Англійський звук [j] відріз-
няється від українського [й] положенням язика. При вимовлянні англійського звука [j]  середня частина 
язика піднімається до твердого піднебіння вище, ніж для англійського голосного [J], але нижче, ніж 
для українського [й]. Губи при вимовлянні англійського [j] трохи розтягнуті. Це дуже короткий звук, 
він завжди передує голосному і є немовби ковзанням до нього. Приклади: yet, onion, use, new, Europe. 

[N] – носовий задньоязиковий приголосний. При вимовлянні звука [N] задня спинка язика змикається 
з опущеним м’яким піднебінням, утворюючи суцільну перепону, і повітря проходить через носову 
порожнину. Кінчик язика знаходиться біля нижніх перед ніх зубів. Щоб навчитися змикати задню 
частину язика з м’яким піднебінням, рекомендується зробити вдих через ніс з широко відкритим 
ротом. В українській мові такого звука немає. Не можна заміняти звук [N] звуком [n] і навпаки, бо 
це призводить до змішування значень багатьох слів, наприклад: king [kIN] (король) – kin [kIn] (рід, 
сім’я). Приклади: song, reading, sink, bring, thing.

Найтиповіші помилки у вимові
Часто в слова вносять звуки, яких насправді немає: chestnut вимовляють як [KtSestnct], хоча пра-

вильно [KtSesnct], debt вимовляють як [debt], тоді як правильно [det], а debut вимовляють, як [KdeIbjHt], 
тоді як правильно [KdeIbjH], mortgage вимовляють як [KmLtgIG], тоді як правильно [KmLgIG], чи 
опускаються звуки, які повинні звучати: наприклад, [n] у слові government. 

Досить часто сполучення qu у слові liquor вимовляють як [kw] замість [k], а в слові banquet ви--
мовляють [k] замість [kw].

Простий звук [h] у великій кількості слів майже не повинен звучати (honour, vehicle, prohibition), 
але у низці слів його добре чути: hire, holder, hotel, human.

Деякі звуки занадто оглушуються, наприклад у слові with сполучення th повинно звучати, як у 
займеннику that, але не як у слові think.

І нарешті, одна з найпоширеніших помилок вимови – пом’якшення приголосних у кінці слова. В 
англійській мові закінчення слів завжди вимовляються чітко й енергійно.

Особливості американської вимови
Тривалий час загальноприйнятою нормою під час навчання англій ської мови вважався британський 

варіант англійської мови. Але у багатьох інших англомовних країнах англійська мова дещо інша. Так, 
сьогодні американський є найбільш поширеним варіантом англійської мови у світі. Відмінностей 
між британською і американською англійською доволі багато, вони представлені як у граматиці й 
лексиці, так і у вимові. І вони можуть стати на перешкоді для тих, хто складає серйозні екзамени з 
англійської мови. Основні відмінності американської вимови від британської: 

Британське [R] вимовляється в США як протяжне [x:] у словах ask [x:sk = Rsk], branch [brx:nC 
= brRnC], can’t [kx:nt = kRnt], dance [dx:ns = dRns], past [px:st = pRst]. 

[P] зазвичай вимовляється в США як [Q] у таких словах: common [KkQmqn = KkPmqn], not [nQt = 
nPt], on [Qn = Pn], bond [bQnd = bPnd] і у багатьох інших.

[jH] у США вимовляється як [H], наприклад: due [dH = djH], new [nH = njH], suit [sHt = sjHt].
[r] у США вимовляється між попередніми голосними дзвінко і коротко, причому кінчик язика відтягу-

ється назад і торкається твердого піднебіння трохи вище альвеол. Наприклад, clerk [klq:rk = klRk], hard 
[hRrd = hRd]. Також дзвінко і чітко [r]  вимовляється в кінці слова. Наприклад, far [fRr =fR], her [hqr = hq:].

Глухі приголосні p, t і k на початку ненаголошеного складу, що йде за наголошеним складом, ви-
мовляються в США дзвінко, тобто як b, d і g відповідно. Наприклад, property, water, second.

Різниця між складами з сильним і слабким наголосом виражена в американській вимові значно 
менше, ніж у британській. У більш довгих словах чітко чути другорядний наголос. Наприклад: cer-
emony [KserqKmqMni = KserImqnI], inventory [KInvenKtqMrI = KInvqntrI], secretary [KsekrqKtFrI = KsekrqtrI].

Перед носовими приголосними [m, n, N], а також часто після них голосні і дифтонги вимовляються 
з носовим призвуком. Наприклад, stand, time, small.
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УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ
Англійські

Українські

а — adjective — прикметник
adv — adverb — прислівник
AF — Air Force — військово-повітряні сили
agd — agreed — згоден; узгоджено
attr. — attributive — атрибутивне вжи ван ня  

(як означення)
сj — conjunction — сполучник
cofc — container-on-flat-car — контейнер на 

платформі (вид мішаних перевезень)
conj. — (pronoun) conjunctive —  

спо луч ний (займенник)
comp. — comparative degree — вищий сту пінь 

порівняння
demonstr. — demonstrative (pronoun) —  

вка зі в ний (за ймен  ник)
EAP — English for academic purposes — вивчен-

ня англійської мови для навчання у ВУЗі.
ECT — estimated complection time — очікуваний 

термін завершення проекту; розрахунковий 
термін проекту

emph. —  emphatic (pronoun) — підси лю валь-
ний (займен ник)

eqpt — equipment — обладнання
ETA — estimated time of arrival — приблизно ви-

значений, розрахунковий час прибуття
etc. — et cetera — тощо
imp. — imperative — наказовий (спосіб)
impers. — impersonal — безособовий
indef. — indefinite (pronoun) — неозна чений 

(займенник)
inf. — infinitive — інфінітив, неозна чена форма 

дієслова
int — interjection — вигук
inter. — interrogative (pronoun) — пи та ль ний 

(займенник)
MC  — master of ceremonies — розпорядник  

(на святі та под.)
n — noun — іменник
num. card. — numeral cardinal — кі ль кі с ний 

числівник

num. ord. — numeral ordinal — поряд ковий 
числівник

part — particle — частка
pass. — passive — пасивний стан
past — форма минулого часу
perf. — perfect — перфект
pers. — personal (pronoun) — осо бо вий (за ймен-

ник)
pl — plural — множина
роss. — possessive (pronoun) — при свійний (за-

йменник)
p. p. — past participle — дієприк мет ник ми ну ло-

го часу
pr — person — особа
predic. — predicative — предикативне вжи вання 
pref — prefix — префікс
prep — preposition — прийменник
pres. — present — форма теперішнього часу
pres. p. — present participle  — діє при к ме т ник 

теперіш нього часу
pres. perf. — present perfect — те пе рі ш ній до-

конаний час
pron — pronoun — займенник
refl. — reflexive — зворотний (зай мен ник); зво-

ротне вживання дієслова
rel. — relative (pronoun) — відносний (займен ник)
sing — singular — однина
sl — slang — розмовний вислів 
smb. — somebody — хто-небудь
smth. — something — що-небудь
superl. — superlative degree — найвищий сту пінь 

порівняння
SWIFT — Society for Worldwide Interbank 

Financial Telecommunication — система 
СВІФТ; система SWIFT; Організація всесвіт-
нього міжбанківського фінансового зв'язку

™ — trade mark — торгівельна марка
v — verb — дієслово 
WAP — Wireless Application Protocol — прото-

кол, призначений для поширення інформа-
ційних материалів через мережу інтернет

ав. — авіація
австрал. — австралійського по хо дження, вжи-

вається  в Австралії
авто — автомобільна справа
амер. — американізм, американського по хо джен ня
анат. — анатомія
англ. — англійський
антроп. — антропологія

араб. — арабська мова
арт. — артилерія
археол. — археологія
архіт. — архітектура 
астр. — астрономія
бакт. — бактеріологія
банк. — банківський термін
безос. — безособовий; безособове речення
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бібл. — біблеїзм, біблійний вислів
біол. — біологія
біохім. — біохімія
бірж. — біржовий термін
бот. — ботаніка
брит. — британський варіант англійської, вжи-

вається в Британії
буд. — будівельна справа
букв. — буквально
бухг. — бухгалтерія
в. — відмінок
вет. — ветеринарія
вжив. — вживається
виг. — вигук
вищ. ст. — вищий ступінь
відносн. — відносний
війс. — військова справа
вірш. — віршування
вказів. — вказівний
воєн. —  воєнний термін
газет. — газетна термінологія
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
діал. — діалектизм
дієсл. — дієслово
д.-грец. (іст.) — давньогрецький(-а історія)
д.-євр. — давньоєврейський
док. — доконаний вид
дор. —  дорожня справа
д.-рим. (іст.) — давньоримський (-а історія)
друк. — друкарська справа
евф. — евфемізм
ек. — економіка
екол. — екологія
ел. — електротехніка
елн. — електроніка
емоц.-підсил. — емоційно підсилене
ент. —  ентомологія
етн. — етнографія
єгипт. — єгипетський 
жарг. — жаргон

жарт. — жартівливий вираз
ж. р. —  жіночий рід
жив. — живопис
зазв. —  зазвичай
займ. — займенник
зал. — залізнична справа
зап. — заперечний
заст. — застаріле
збір. — збірне
зв. — зв’язок
звуконасл. — звуконаслідування
зменш. — зменшена форма
знач. — значення
знев. — зневажливо
зоол. — зоологія
ім. — іменник 
ін. — інший
інф. — інфінітив; інформатика
і под., й под., та под. — і подібне
ірл. — ірландський
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
комп. — комп’ютерна техніка
косм. — космонавтика
кул. — кулінарія
ласк. — ласкаве слово
лат. — латинська мова
лінґв. — лінґвістика
літ. — література, літера туро знав ство
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. — називний (відмінок)



XVI

-н. — небудь
найвищ. ст. — найвищий ступінь
наказ. сп. — наказовий спосіб
напр. —  наприклад
невідм. — невідмінюване слово
недок. — недоконаний вид
незм. — незмінювана форма
неол. —  неологізм
неправ. —  неправильно
непрям. — непряме (запитання); непрямий (відмінок)
несхв. — несхвально
нім. — німецька мова
обч. — обчислювальна техніка
о-в(и) — острів (острови)
од. — одиниця
одн. — однина
оз. — озеро
опт. — оптика
Ор. в. — орудний відмінок
орн. — орнітологія
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
п-ів — півострів
підн. — піднесено
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 чен ні
прийм. — прийменник
прикм. — прикметник
присл. — прислівник
прислів. — прислів’я, приказка
прос. — просодія
прот. — протилежне значення
психол. — психологія
р. —1) річка 2) рік
радіо — радіотехніка
Р. в. — родовий відмінок
реакт. — реактивна техніка
редук. — редукований звук
рел. — релігія
реч. — речення
рим. міф. — римська міфологія

рит. — риторичний
рідк. — рідко вживане слово
розм. — розмовне слово, розмовний вираз
рос. — російська мова
санскр. — санскрит
с.-г. — сільське господарство
скл. — складний
скор. — скорочення, скорочено
сл. —  слово
спец. — спеціальний термін
спол. — сполучник
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
abdicate [KxbdIkeIt] v відмовлятися (від чого-н.); зрі-

катися 
abdomen [Kxbdqmqn] n 1) анат. черево, живіт; черев-

на порожнина 2) зоол. черевце (комахи)
abduct [xbKdckt] v захоплювати силоміць, викрадати 

силою (обманом)
aberrance [xKberqns] n відхилення від правильного 

шляху
aberrancу [xKberqnsI] n див. aberrance
aberration [!xbqKreISn] n 1) омана 2) запаморочення; 

помилка 3) тех. відхилення від стандарту
abet [qKbet] v 1) підбурювати, спонукати 2) заохочува-

ти, сприяти, допомагати; бути співучасником (зазв. в 
чому-н. поганому)

abettor [qKbetq(r)] n 1) підбурювач 2) спільник, спі-
вучасник

abeyance [qKbeIqns] n 1) стан непевності 2) тимчасова 
бездіяльність <> in a. а) чекаючи судового рішення; 
у стані невідомості б) тимчасово припинений (про 
рішення, закон) в) без власника (про спадок); без пре-
тендента (про спадкоємний титул) 3) тимчасове при-
пинення (скасування) (закону, права)

abhor [qbK(h)L] v ненавидіти; відчувати відразу
abhorrence [qbKhPrqns] n 1) огида, відраза 2) те, що 

викликає огиду (відразу)
abhorrent [qbKhPrqnt] a 1) огидний, відразливий; мер-

зенний 2) несумісний (to – з чим-н.)
abidance [qKbaIdqns] n 1) дотримання (чого-н.); під-

порядкування (чому-н.) 2) перебування; a. by rules 
дотримування правил

abidancing [qKbaIdqnsIN] 1. pres. p. від abide 2. а по-
стійний; міцний

abide [qKbaId] v (past та p. p. abode) 1) зносити, терпіти; 
he cannot a. him він його не терпить 2) дотримува-
тися; виконувати; to a. by smth. твердо триматися 
чого-н. 3) чекати, очікувати

ability [qKbIlItI] n 1) здатність; уміння; to the best of one’s 
abilities в міру сил, здібностей 2) здібність 3) сприт-
ність 4) pl талант, хист 5) : a. to pay ком. платоспро-
можність 6) юр. компетенція, правоздатність

abject [KxbdZekt] a 1) жалюгідний, огидний 2) при-
нижений; in a. poverty у крайній скруті; в злиднях

abjection [xbKdZekS(q)n] n 1) приниження 2) приниз-
ливість

abjuration [!xbdZMKreIS(q)n] n 1) зречення 2) відмова 
(від чого-н.)

abjure [qbKdZMq] v 1) зрікатися (чого-н.) 2) відмовлятися 
(від чого-н.); to a. a claim відмовитися від позову

ablation [qKbleIS(q)n] n мед. видалення; ампутація 
ablative [KxblqtIv] n грaм. орудний відмінок
able [KeIb(q)l] a 1) умілий; спроможний, здатний 2) зді-

A, а І [eI] (повна ф.); [q] (редук. ф.) n 1) 1-а літера англій-
ського алфавіту 2) найвища оцінка у вищій і середній 
школі 3) муз. ля <> from A to Z від початку і до кінця; 
досконало, цілком

a ІІ [q] грам. неозначений артикль 1) вживається за-
мість one: a hundred, one hundred одна сотня 
2) вживається у значенні each кожний: twice a day 
двічі на день 3) вживається у значенні який-н.: a Mr. 
Brown якийсь містер Браун 4) вживається замість 
the same – той самий, однаковий; all of a size всі од-
накового (того самого) розміру

аb- [xb-], [qb-] pref із зап. знач. не-, а-; напр.: abnormal 
ненормальний, анормальний

aback [qKbxk] adv назад, позаду, задом; taken a. при-
голомшений, захоплений зненацька; to stand a. from 
триматися на відстані від, триматися осторонь, уника-
ти; to take a. захопити зненацька; ставити в безвихідь

abandon [qKbxndqn] 1. n невимушеність, нестрима-
ність 2. v 1) залишати 2) відмовлятися від

abandoned [qKbxndqnd] 1. р. р. від abandon 2 2. a 
1) залишений, занедбаний 2) розпусний, розбеще-
ний 3) нестриманий, нестримний <> a. call марний 
виклик по телефону; розмова, що не відбулася (по 
телефону)

abandonment [qKbxndqndmqnt] n 1) залишення 2) за-
недбаність 3) самотність 4) невимушеність 5) юр. від-
мова (від позову)

abase [qKbeIs] v 1) зневажати; to a. oneself so far as to 
do smth. докатитися до чого-н. 2) понижувати (у чині 
й под.)

abash [qKbxS] v (зазв. pass.) знічувати, конфузити; збен-
тежувати

abashment [qKbxSmqnt] 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, ану-
лювати, припиняти

abatement [qKbeItmqnt] n 1) ослаблення; скорочення 
2) зниження (ціни й под.) 3) юр. скасування, анулю-
вання, припинення

abbacy [KxbqsI] n абатство
abbess [Kxbes] n ігуменя; абатиса
abbot [Kxbqt] n ігумен; абат
abbreviate [qKbrJvIeIt] v скорочувати (текст і под.)
abbreviation [q!brJvIKeISn] n абревіатура, скорочення
ABC [!eIbJKsJ] n 1) алфавіт, абетка; буквар 2) pl перен. 

основи, елементи, початки, засади 3) залізничний 
алфавітний покажчик (довідник) 4) attr. простий, 
елементарний, найпростіший <> it’s easy as ABC це 
просто як двічі два чотири



able-bodied — absentminded

бний, талановитий; a. speech талановита промова 
3) юр. компетентний

able-bodied [!eIb(q)lKbPdId] а 1) міцний, здоровий 
2) придатний (до військової служби); працездатний

ablution [qKblHS(q)n] n 1) (зазв. pl) обливання 2) про-
мивання, 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, анормаль-
ний, аномальний, неправильний

abnormality [!xbnLKmxlItI] n 1) аномалія 2) непра-
вильність, ненормальність 3) потворність

aboard [qKbLd] adv, prep 1) на судні; на судно; у вагоні; 
у вагон; на борту, на борт; welcome a.! вітаємо вас на 
борту літака! (звертання стюардеси до пасажирів); to 
go a. сісти на корабель 2) вздовж; to keep the land a. 
іти вздовж берега <> all a.! а) посадка закінчується 
(попередження про відправлення корабля, вагона й 
под.) б) посадка закінчена! (сигнал про відправлення); 
to fall a. а) зіштовхнутися (з іншим судном) б) заст. 
посваритися

abode I [qKbqMd] n житло, місцезнаходження; to make 
one’s a. жити (де-н.); with (або of) no fixed a. юр. без 
постійного місцепроживання

abode II [qKbqMd] past і р. р. від abide
abolish [qKbPlIS] v відміняти, скасовувати; знищувати; 

усувати
abolishment [qKbPlISmqnt] n відміна, скасування; зни-

щення; усунення 
abolition [!xbqKlISn] n 1) скасування; усунення; зни-

ження; ліквідація 2) амер. іст. скасування (рабства, 
торгівлі рабами)

A-bomb [KeIbPm] n атомна бомба
abominable [qKbPmInqb(q)l] а огидний, мерзенний
abominable snowman [!qbPmInqb(q)lKsnqMmxn] n 

снігова людина
abominate [qKbPmIneIt] v 1) відчувати огиду; ненави-

діти 2) розм. не любити
aboriginal [!xbqKrIdZqnl] 1. n тубілець; абориґен 2. a 

1) одвічний; тубільний 2) місцевий (про флору, фауну); 
a. forests первісні ліси

abort [qKbLt] v 1) передчасно народжувати 2) перен. 
зазнати невдачі (про плани й под.) 3) залишитися не-
дорозвиненим; стати неплідним

aborted [qKbLtId] 1. p. p. від abort 2. a 1) недоношений 
2) біол. недорозвинений 

abortion [qKbLSn] n 1) аборт, викидень; передчасне 
припинення вагітності 2) перен. невдача 3) виродок 
4) мед. недорозвиток органа

abound [qKbaMnd] v 1) бути багатим (на що-н.) 2) ряс-
ніти, кишіти (чим-н.)

about [qKbaMt] 1. adv 1) приблизно, близько, майже 
2) неподалік, поблизу, недалеко 3) навколо, довкола; 
усюди, повсюди 4) у зворотному напрямі <> a. and 

a. дуже схоже; однаково; to be a. а) заходжуватися 
що-н. робити б) бути зайнятим чим-н. в) бути на ногах 
(не в ліжку) г) бути присутнім; to look (або to face) 
a. оглянутися (подивитися) навкруги; a. turn!, амер. 
a. face! війс. кругом! 2. prep 1) про; щодо; to see a. 
smth. потурбуватись про що-н. 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: look a. you по-
дивіться навколо себе б) перебування біля чого-н. біля, 
поблизу: somewhere a. десь тут 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. n (the a.) вищезазначене, вищезга-the a.) вищезазначене, вищезга- a.) вищезазначене, вищезга-a.) вищезазначене, вищезга-.) вищезазначене, вищезга-
дане 2. а зазначений вище (раніше) 3. adv 1) угорі; 
вище 2) нагору 3) раніше 4. prep 1) над 2) більш як 
3) раніше, до 

above-board [q!bcvKbLd] 1. a predic. чесний, відвер-
тий 2. adv чесно, відверто

above-ground [q!bcvKgraMnd] 1. a 1) живий 2) на-
земний 2. adv в живих, серед живих

above-mentioned [q!bcvKmenSqnd] a вищезгаданий
abrade [qKbreId] v 1) стирати; зношувати 2) здирати 

(шкіру) 
abreast [qKbrest] adv 1) поруч, пліч-о-пліч; to be a. with, 

to keep a. of не відставати від, іти в ногу з 2) на рівні, 
врівень 

abridge [qKbrIdZ] v 1) скорочувати (рукопис і под.) 
2) обмежувати, урізувати (права) 3) позбавляти (of 
– чого-н.)

abroad [qKbrLd] adv 1) за кордоном, за кордон; from 
a. з-за кордону 2) заст. поза домівкою, не вдома; 
зовні 3) широко, всюди, у всіх напрямках; there is a 
rumour a. є чутка; to get a. поширюватися (про чутки) 
4) заст. в омані; to be all a. перен. а) помилятися б) 
розгубитися; зніяковіти, збентежитися

abrupt [qKbrcpt] а 1) раптовий, несподіваний 2) різкий 
(про рухи, манеру), грубий, гострий 3) нерівний (про 
стиль) 4) уривчастий, крутий, стрімкий

abruption [qbKrcpS(q)n] n 1) відрив, відторгнення 
2) розрив, роз’єднання

abscond [qbKskPnd] v 1) зникати (зазв. з чужими грішми) 
2) ховатися, переховуватися 3) тікати; уникати (суду)

absence [Kxbsqns] n 1) відсутність; a. without leave 
війс. самовільна відлучка; leave of a. відпустка 2) брак, 
відсутність (of – чого-н.) 3) : a. of mind неуважність

absent [Kxbsqnt] 1. а 1) відсутній 2) неуважний 2. v 
[xbKsent] піти, поїхати, бути відсутнім; to a. oneself 
from smth. віддалятися, ухилятися від чого-н.

absenteeism [!xbsqnKtJzm] n 1) прогул, невихід на 
роботу без поважних причин 2) абсентеїзм (ухилення 
від яких-н. обов’язків)

absentia [xbKsqntIq] n лат.: in a. за відсутності; заочно
absently [KxbsqntlI] adv неуважно
absentminded [!xbsqntKmaIndId] a неуважний
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absolute — accident

absolute [KxbsqlHt] a 1) повний; безумовний 2) абсо-
лютний 3) бездомішковий 4) максимальний

absolutely [KxbsqlHtlI] adv 1) цілком, цілковито; без-
умовно 2) самостійно, незалежно; transitive verb 
used a. грам. перехідне дієсл. без прямого додатка 
3) безперечно 4) розм. так, звичайно, цілком, саме так

absoluteness [KxbsqlHtnIs] n 1) безумовність 2) необ-
меженість

absolution [!xbsqKlHS(q)n] n 1) виправдання 2) церк. 
прощення

absolve [qbKzPlv] v 1) виправдовувати; звільняти (from 
– від чого-н.); to a. from an obligation звільнити від 
обов’язку 2) прощати (from – що-н.) 3) церк. відпус-
кати (гріхи; of)

absorb [qbKsLb] v 1) 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.)

abstainer [qbKsteInq] n 1) непитущий (часто total a.) 
2) той, хто утримався (під час голосування)

abstemious [xbKstJmIqs] a 1) стриманий 2) ощадливий
abstergent [qbKstBdZ(q)nt] 1. n мийний засіб 2. а мий-

ний
abstract 1. n [Kxbstrxkt] 1) абстракція 2) конспект; 

резюме 3) короткий виклад змісту (суті); витяг, ци-
тата (з книги, статті й под.) 2. a [Kxbstrxkt] 1) аб-
страктний 2) важкий для розуміння 3) розм. теоре-
тичний 3. v [xbKstrxkt] 1) віднімати 2) відвертати 
3) абстрагувати(ся) 4) резюмувати; підсумовувати 
5) розм. красти

absurd [qbKsBd] а безглуздий, нісенітний; сміховинний, 
дурний

absurdity [qbKsBdItI] n безглуздість, сміховинність; 
дурниця

abundance [qKbcndqns] n 1) сила-силенна; багатство; 
безліч 2) достаток, ряснота

abundant [qKbcndqnt] а рясний; багатий (in – на що-н.)
abuse 1. n [qKbjHs] 1) зловживання (of – чим-н.) 2) об-

раза; лайка 3) погане ставлення 4) неправильне 
вживання 2. v [qKbjHz] 1) зловживати 2) ображати; 
лаяти 3) погано ставитися; жорстоко поводитися 
(з ким-н.)

abusive [qKbjHsJv] а образливий, лайливий; a. language 
лайка

abut [qKbct] v прилягати (до чого-н.); межувати (on, upon 
– з чим-н.)

abyss [qKbIs] n 1) прірва, урвище; безодня, вир 2) пер-
вісний хаос <> a. of despair  глибокий відчай

acacia [qKkeISq] n бот. акація
academic [!xkqKdemIk] 1. n 1) учений 2) pl суто тео-

ретичні (академічні) аргументи й под. 2. a 1) акаде-
мічний; навчальний; a. year навчальний рік (у вищих 

навчальних закладах) 2) теоретичний 3) канонічний, 
традиційний

academician [!xkqKdeKmIS(q)n] n академік
academy [qKkxdqmI] n 1) школа, училище 2) академія 

3) вищий навчальний заклад
accede [xkKsJd] v 1) вступати (на посаду й под.; to) 2) по-

годжуватися (to – на чию-н. пропозицію) 3) приставати 
(to – до чого-н.)

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, підкреслю-
вати 2) ставити наголос

accentuate [qkKsentjMqIt] v 1) акцентувати, підкреслю-
вати 2) наголошувати

accept [qkKsept] v 1) приймати; to a. an offer приймати 
пропозицію 2) припускати; визнавати, погоджуватися 
3) ставитися прихильно 4) ком. акцентувати (вексель) 
<> to a. the fact примиритися з фактом 

acceptability [qk!septqKbIlItI] n прийнятність
acceptable [qkKseptqb(q)l] a 1) прийнятний, підхожий 

2) приємний, бажаний, жаданий <> legally a. юридич-
но прийнятний, правомірний

acceptance [qkKseptqns] n 1) прийняття 2) схвалення; 
прихильність 3) прийнятне значення слова 4) ком. 
акцепт; general a. безумовний (загальний) акцепт; 
special (або qualified) a. акцепт із застереженням

accepted [qkKseptId] 1. р. р. від accept 2. а загально-
прийнятий, визнаний, поширений

accepter [qkKseptq] n той, хто приймає; приймальник 
acceptor [qkKseptq] n 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)

accessary [qkKses(q)rI] n юр. співучасник, співвинува-
тець; a. after the fact непрямий співучасник; a. before 
the fact прямий співучасник

accessibility [qk!sesqKbIlItI] n 1) приступність, доступ-
ність 2) легкість огляду (ремонту) 3) війс. зручність 
підходу

accessible [qkKsesqb(q)l] a 1) досяжний; приступний 
2) що піддається; піддатливий; a. to bribery підкупний

accession [qkKseS(q)n] 1. n 1) вступ (на посаду й под.) 
2) приріст; додавання 3) доступ 4) напад (хвороби) 
5) attr. a. catalogue каталог нових надходжень 2. v 
амер. вносити книги до каталогу

accessorial [!xksqKsLrIql] а 1) допоміжний, додатковий 
2) юр. причетний (до чого-н.)

accessories  [xkKsesqrIz] n pl приналежності
accidence [KxksId(q)ns] n 1) грам. морфологія 2) еле-

менти (основи) якого-н. предмета 3) аварійність
accident [KxksId(q)nt] n 1) випадок; несподіванка; by a. 

випадково 2) нещасний випадок; катастрофа; аварія; 
to meet with an a. зазнати аварії; industrial a. не-
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щасний випадок на виробництві; fatal a. нещасний 
випадок, що закінчився смертю 3) лог. побічна об-
ставина 4) attr.: a. insurance страхування від нещасли-
вих випадків; a. prevention запобігання нещасливих 
випадків, техніка безпеки; a. rate амер. коефіцієнт 
промислового травматизму 

accidental [!xksIKdentl] 1. n 1) випадковість 2) неіс-
тотна риса, випадковий елемент 2. a 1) випадковий, 
несподіваний 2) другорядний 3) несуттєвий

accident-prone [KxksId(q)nt!prqMn] а якому не щас-
тить, нещасливий

acclaim [qKkleIm] 1. n гучне вітання 2. v 1) вітати 2) про-
голошувати

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 по-

хило (уступами)
accolade [KxkqleId] n 1) схвалення, хвала 2) схвальний 

відгук 
accommodate [qKkPmqdeIt] v 1) давати прихисток, 

надавати житло 2) пристосовувати 3) позичати 
(кому-н.); to a. smb. with a loan позичити кому-н. 
гроші 4) примиряти; узгоджувати (чвари, сварки) 
5) робити (кому-н.) послугу

accommodating [qKkPmqdeItIN] 1. pres. p. від 
accomodate 2. a 1) послужливий, лагідний 2) поступ-
ливий, люб’язний, зговірливий 3) який пристосову-
ється 4) що вміщує; a hall a. 100 people зала на 100 
осіб

accommodation [q!kPmqKdeIS(q)n] n 1) житло; a. with 
every convenience квартира з усіма вигодами 2) при-
тулок, пристановище; сховище 3) послуга 4) присто-
сування, пристрій 5) узгодження, погодження, угода, 
компроміс 6) позика 7) зручність, вигода

accompanist [qKkcmp(q)nIst] n акомпаніатор
accompany [qKkcmp(q)nI] v 1) супроводити 2) муз. 

акомпанувати
accomplice [qKkcmplIs] n юр. спільник, співучасник 

(злочину)
accomplish [qKkcmplIS] v 1) виконувати; завершувати, 

досягати; доводити до кінця 2) робити досконалим,  
удосконалювати 3) досягати досконалості

accomplishment [qKkcmplISmqnt] n 1) виконання, за-
вершення 2) досягнення 3) pl досконалість; освіче-
ність; чесноти

accord [qKkLd] 1. n 1) згода; in accord with згідно з; with 
one a. одностайно 2) гармонія 3) неофіційна угода 
4) муз. акорд <> of one’s own a. добровільно 2. v 
1) узгоджувати(ся); гармоніювати 2) давати, надавати; 
to a. a hearty welcome щиро вітати

accordance [qKkLdqns] n 1) згода, злагода; відповід-
ність; in a. with відповідно до; згідно з 2) надання

accordant [qKkLdqnt] a 1) злагоджений 2) відповідний
according [qKkLdIN] adv 1) див. accordingly 2) : a. as 

відповідно до, залежно від, дивлячись на; a. to а) 
згідно, відповідно, залежно б) на думку; за словами; 
a. to his words тж. a. to him за його словами, як він 
каже; a. to BBC за повідомленням БіБіСі 

accordingly [qKkLdINlI] adv (тж according) відповідно, 
згідно; так, таким чином, у такий спосіб

accost [qKkPst] 1. n привітання; звертання, звернення 
2. v 1) звертатися (до кого-н.), заговорити (з ким-н.), 
привітати (кого-н.) 2) чіплятися (до кого-н.)

accouchement [qKkHSmRN], [qKkHSmqnt] n фр. 1) по-
логи 2) перен. звільнення від тягаря

accoucheuse [q!kHKSBz] n фр. акушерка
account [qKkaMnt] 1. n 1) думка, оцінка; to take into a. 

брати до уваги; to leave out of a. не брати до ува-
ги, не зважати 2) рахунок; розрахунок 3) звіт; звітна 
доповідь; to call to a. притягти до відповідальнос-
ті; вимагати пояснень; to give an a. of давати звіт 
4) причина, підстава; on no a. ні в якому разі 5) зна-
чення, важливість 6) вигода; to turn to a. здобувати 
користь, використовувати 7) торговельний баланс 
<> on one’s own a. на свій страх і ризик; on smb.’s 
a. заради кого-н.; to be called to one’s a. тж to go 
to one’s a. тж амер. to hand in one’s a. померти 2. v 
1) уважати; розглядати як 2) звітувати (for – про що-н.); 
відповідати (for – за що-н.) 3) пояснювати (for – що-н.) 
4) складати певну частину (for – чого-н.)

accountability [q!kaMntqKbIlItI] n 1) підзвітність 2) від-
повідальність

accountable [qKkaMntqbl] a 1) відповідальний (to – пе-
ред ким-н.; for – за що-н.) 2) пояснимий, з’ясовний 
3) підзвітний (про особу)

accountant [qKkaMntqnt] n 1) бухгалтер 2) юр. відпо-
відач

accounting [qKkaMntIN] 1. pres. p. від account 2 2. n 
1) бухгалтерська справа 2) облік; звітність; розраху-
нок 3) attr. : a. cost калькуляція

accoutre [qKkHtq] v одягати, споряджати; екіпірувати
accredit [qKkredIt] v 1) приписувати (to, with – що-н.) 

2) уповноважувати, доручати 3) довіряти
accredited [qKkredItId] 1. р. р. від accredit 2. а 1) акре-

дитований 2) загальноприйнятий 3) : a. milk молоко 
гарантованої якості

accretion [qKkrJS(q)n] n 1) розростання; приріст 2) на-
рощування 3) зрощування; зрощення

accrue [qKkrH] v 1) збільшуватися; накопичуватися 
2) випадати, діставатися (to – кому-н.) 3) виникати, 
походити

accumulate [qKkjHmjMleIt] v 1) нагромаджувати, нако-
пичувати; акумулювати 2) скупчувати(ся) 3) складати

accumulator [qKkjHmjMleItq] n 1) ел. акумулятор 2) обч. 
суматор накопичування 3) здирник

accuracy [KxkMqrqsI] n 1) точність, правильність; a. of 
fire війс. влучність стрільби 2) ретельність

accurate [KxkMqrIt] a 1) точний, правильний 2) ретель-
ний 3) війс. влучний 4) тех. калібрований
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accursed [qKkBsId] a 1) проклятий 2) огидний, осоруж ний
accusation [!xkjMKzeIS(q)n] n 1) звинувачення, обви-

нувачення 2) юр. обвинувальний акт
accusative [qKkjHzqtIv] грам. 1. n акузатив, знахідний 

відмінок 2. а знахідний
accusatorial [q!kjHzqKtLrIql] а юр. обвинувальний
accusatory [qKkjHzqtqrI] a 1) викривальний 2) див. 

accusatorial
accuse [qKkjHz] v звинувачувати (of – у чому-н.)
accused [qKkjHzId] n юр. обвинувачений, підсудний
accuser [qKkjHzq] n юр. обвинувач
accustom [qKkcstqm] v привчати; to a. oneself to smth. 

привчатися до чого-н., звикати
ace [eIs] n 1) очко (у грі в карти) 2) карт. туз; the a. of 

trumps а) головний козир б) найвагоміший довід 3) пер-
шорядний льотчик, ас; видатний спортсмен; football 
a. відомий футболіст 4) найдрібніша частка, крихітка 
<> to have an a. up one’s sleeve мати козир про запас; 
within an a. of на волоску від, дуже близько до, мало не 

acerbic [qKsBbIk] a 1) кислий, терпкий 2) різкий, непри-
ємний (про людину, критику)

acetous [KxsItqs] а оцтовий; кислий
ache [eIk] 1. n біль (особл. тривалий, тупий) 2. v 1) болі-

ти; my head aches у мене голова болить 2) прагнути, 
жагуче бажати

acheless [KeIklIs] а безболісний
achieve [qKtSJv] v 1) досягати, домагатися; to a. one’s 

purpose (або aim) досягти мети 2) успішно викону-
вати; доводити до кінця

achievable [qKtSJvqbl] a досяжний
achievement [qKtSJvmqnt] n 1) досягнення, успіх 2) ви-

конання 3) подвиг
acid [KxsId] 1. n 1) кислота 2) pl наркотик ЛСД 2. а 1) кис-

лий; a. looks кисла міна, невдоволений вигляд 2) пе-
рен. уїдливий, ущипливий 3) хім. кислотний, кислий; 
a. rain кислотний дощ

acid drop [!xsIdKdrPp] n льодяник, монпансьє
acidulate [qKsIdjMleIt] v підкислювати, додавати кислоти
acknowledge [qkKnPlIdZ] v 1) усвідомлювати; визна-

вати, припускати 2) підтверджувати; to a. the receipt 
of a letter підтверджувати одержання листа 3) бути 
вдячним (за що-н.); винагороджувати (за послугу)

acknowledg(e)ment [qkKnPlIdZmqnt] n 1) визнання 
2) підтвердження; розписка 3) подяка 4) юр. офіційна 
заява

aclinic [qKklInIk] а поземний, горизонтальний, без схилу; 
a. line магнітний екватор; аклінічна крива

acme [KxkmI] n 1) найвища точка (чого-н.); кульмінацій-
ний пункт; a. of perfection верх досконалості 2) мед. 
криза (хвороби) 

acne [KxknI] n мед. прищ, вугор
acorn [KeIkLn] n 1) жолудь 2) attr. жолудевий
acoustic [qKkHstIk] a 1) акустичний, звуковий 2) анат. 

слуховий; a. duct зовнішній слуховий прохід
acoustics [qKkHstIks] n pl (ужив. як sing) акустика

acquaint [qKkweInt] v 1) знайомити 2) повідомляти, 
сповіщати

acquaintance [qKkweIntqns] n 1) знайомство; to make 
smb’s a., тж to make the a. of smb. познайомитись з 
ким-н.; nodding (або bowing) a. далеке знайомство 
2) знайомий; знайома

acquainted [qKkweIntId] 1. р. р. від acquaint 2. a 1) зна-
йомий (з чим-н., з ким-н.) 2) обізнаний

acquiesce [!xkwIKes] v мовчки (неохоче) погоджува-
тися (in – на що-н., з чим-н.)

acquiescence [!xkwIKesns] n поступка, згода; посту-
пливість

acquiescent [!xkwIKesqnt] а поступливий; покірний
acquire [qKkwaIq] v 1) набувати, здобувати 2) досягати; 

опановувати (якою-н. навичкою й под.); to a. knowl- a. knowl-a. knowl-. knowl-knowl-
edge набути знання

acquirement [qKkwaIqmqnt] n 1) pl навички 2) опа-
нування

acquisition [!xkwIKzISqn] n набуття, здобуття, засвоєн-
ня (як процес); a. of knowledge набуття знань

acquit [qKkwIt] v 1) виправдовувати (of, on – у чому-н.) 
2) платити, розплачуватися 3) справлятися з, ви-
конувати (обов’язок) 4) звільняти (of, from – від 
зобов’язання)

acquittal [qKkwItl] n 1) юр. виправдання 2) звільнення 
3) виконання (обов’язків і под.)

acre [KeIkq] n 1) акр 2) pl землі, володіння <> God’s a. 
цвинтар

acrid [KxkrId] а 1) гострий, їдкий (на смак і под.) 2) дра-
тівливий 3) ущипливий, уїдливий

acridity [xKkrIdItI] n 1) гострота, їдкість (страв, напоїв) 
2) різкість (про характер) 3) ущипливість, уїдливість 

acrimonious [!xkrIKmqMnIqs] а 1) жовчний (про харак-
тер) 2) дошкульний; ущипливий 3) гострий, їдкий 
(про страви, напої)

acrimony [KxkrImqnI] n 1) їдкість; уїдливість 2) жовч-
ність (про характер)

across [qKkrPs] 1. adv 1) на той бік; на тому боці; to put a. 
перевозити (човном, поромом) 2) упоперек; завширш-
ки 3) навхрест; with arms a. схрестивши руки <> to 
come (або to run) a. наштовхнутися на, натрапити на, 
зустрітися з; to get a. smb. посваритися з ким-н. 2. prep 
крізь, через; a. country (або lots) навпростець <> to 
put it a. smb. а) покарати кого-н. б) зводити рахунки з 
ким-н. в) вводити в оману

act [xkt] 1. n 1) справа, учинок; a. of bravery подвиг; 
a. of God стихійне лихо, форс-мажор, непоборна сила 
2) акт, дія, процес 3) гра, удавання 4) закон, постанова, 
рішення 5) акт, дія (частина п’єси) 2. v 1) діяти, чини-
ти; to a. up а) блазнювати б) скандалити в) погано 
поводитися 2) працювати 3) впливати (про ліки) (on, 
upon – на що-н.) 4) удавати, прикидатися <> to a. 
one’s part зробити своє діло; to a. up to a promise 
додержувати обіцянки; to put on an a. розм. при-
кидатися; розіграти сцену
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action — adjacent

action [KxkS(q)n] n 1) дія; учинок 2) pl поведінка 3) вплив 
4) діяльність; a. of the heart робота серця 5) бій; in a. 
в бою; to bring into a. вводити в бій 6) юр. позов; to 
bring (або to enter, to lay) an a. against smb. порушу-
вати справу проти кого-н. 7) дія (механізму), механізм 
машини 8) attr. бойовий 9) attr.: a. radius радіус дії 

activate [KxktIveIt] v 1) активізувати 2) робити радіо-
активним

active [KxktIv] а 1) активний; діяльний, енергійний, 
жвавий; a. mind жвавий розум 2) діючий 3) дійсний, 
справжній 4) радіоактивний 5) грам. дійсний (про 
стан) 6) фін. відсотковий, що дає відсотки (про цін-
ні папери й под.) 7) війс. діючий; a. forces регулярні 
війська

activism [KxktIvIzm] n активність (особ. в політичній 
діяльності)

activity [xkKtIvItI] n 1) діяльність 2) активність; енергія, 
спритність 3) пожвавлення 4) фіз. радіоактивність

actor [Kxktq] n 1) актор 2) дійова особа; діяч <> a bad 
a. амер. перен. ненадійна людина

actress [KxktrIs] n актриса
actual [KxktSMql] a 1) дійсний; справжній; a. load корис-

не навантаження 2) поточний, сучасний
actuality [!xktSMKxlItI] n 1) дійсність, реальність 2) pl 

справжні умови (обставини, факти)
actualize [KxktSMqlaIz] v 1) здійснювати, реалізовувати 

2) змальовувати реалістично
actually [KxktSMqlI] adv 1) насправді, дійсно, фактично 

2) в даний час 3) навіть (якщо це здається неймо-
вірним)

actuate [KxktSMeIt] v 1) приводити в рух (в дію) 2) спо-
нукати 

acuity [qKkjHqtI] n 1) дотеп 2) гострий характер (хвороби)
acumen [qKkjHmen] n проникливість, гострота (розуму)
acute [qKkjHt] a 1) різкий, сильний; a. eyesight гострий 

зір; a. pain гострий біль 2) кмітливий 3) гострий; a. 
angle гострий кут 4) пронизливий, високий (про звук)

ad [xd] n 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 (to, for) 2) адапту-to, for) 2) адапту-, for) 2) адапту-for) 2) адапту-) 2) адапту-

вати, скорочувати, спрощувати 3) переробляти; to 
a. a novel інсценувати роман (переробити на п’єсу) 
4) refl. пристосовуватися, адаптуватися

add [xd] v 1) додавати, приєднувати; надавати 2) мат. 
додавати  a. in включати; a. to додавати, добавляти, 
збільшувати; a. together тж a. up додавати, підрахо-
вувати, знаходити суму <> to a. fuel to the fire перен. 
підливати масла у вогонь

adder I [Kxdq] n зоол. 1) гадюка 2) амер. вуж
adder II [Kxdq] n лічильна машина, суматор
addict 1. n [KxdIkt] 1) наркоман (тж drug a.) 2) розм. при-

хильник, вболівальник 2. v [qKdIkt] захоплюватися (чим-н. 
зазв. поганим); to a. oneself to віддаватися чому-н.

addiction [xKdIkS(q)n] n 1) схильність (to – до чого-н.) 
2) наркоманія

addictive [xKdIktiv] а що призводить до звикання (про 
ліки)

addition [qKdIS(q)n] n 1) додавання, збільшення; in a. to 
на додаток до; крім того, до того ж 2) мат. додавання 
3) хім. домішка

additional [qKdIS(q)nql] а додатковий; a. charges на-
кладні витрати

additive [KxdItIv] n додаток; домішка
addle [Kxdl] 1. а 1) пустий, плутаний; шалений, на-

віжений 2) зіпсований; a. egg тухле яйце, бовтун 
2. v 1) псуватися, тухнути (про яйце) 2) плутати(ся); 
заплутувати(ся); to a. one’s head (або brain) забивати 
собі голову (чим-н.); ламати голову (над чим-н.)

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) май-
стерність; вправність 5) рl залицяння; to pay one’s 
addresses to a lady залицятися до жінки 2. v 1) адре-
сувати, надсилати 2) звертатися (to – до кого-н.); to a. 
oneself to the audience звертатися до аудиторії 3) : 
to a. oneself to smth. братися за що-н.

adduce [qKdjHs] v подавати, наводити (як доказ); ци-
тувати

adduction [qKdckS(q)n] n наведення (фактів, доказів)
adept [Kxdept] n знавець, експерт
adequacy [KxdIkwqsI] n 1) відповідність, адекватність 

2) компетентність 3) достатність
adequate [KxdIkwIt] a 1) відповідний, адекватний; a. 

definition точне визначення 2) достатній 3) компе-
тентний; що відповідає вимогам

adhere [qdKhIq] v 1) прилипати, приставати 2) дотри-
муватися (to – чого-н.), лишатися вірним

adherent [qdKhIqrqnt] 1. n прихильник; наслідувач 
2. а 1) прихильний 2) клейкий 3) що щільно прилягає

adhesion [qdKhJZ(q)n] n 1) прилипання; склеювання 
2) вірність, відданість (принципам і под.) 3) згода, 
підтримка 4) тех. зчеплення, тертя 5) мед. спайка 
6) attr. тех. зчіпний; a. weight зчіпна вага; a. wheel 
фрикційне колесо

adhesive [qdKhJsIv] а 1) липкий, клейкий; a. tape лип-
кий пластир 2) перен. настирливий

adhibit [xdKhIbIt] v 1) прикладати 2) приймати (ліки)
adieu [qKdjH] 1. n (pl тж adieux [qKdjHz]) прощання; to 

take (або to make) one’s a. тж to bid smb. a. про-
щатися 2. int прощавай(те)! 

adiposity [!xdIKpPsItI] n ожиріння, гладкість, огряд-
ність

adit [KxdIt] n 1) вхід, прохід 2) гірн. штольня, галерея
adjacency [qKdZeIs(q)nsI] n сусідство; суміжність
adjacent [qKdZeIs(q)nt] a 1) прилеглий, суміжний, су-

сідній (to) 2) мат. суміжний; a. angle суміжний кут
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adjective — adulation

adjective [KxdZIktIv] 1. n грам. прикметник 2. a 1) грам. 
що має властивості прикметника, що стосується при-
кметника 2) залежний, додатковий, несамостійний

adjoin [qKdZOIn] v 1) прилягати, межувати 2) з’єднувати
adjoining [qKdZOInIN] 1. pres. p. від adjoin 2. а прилег-

лий, суміжний, сусідній
adjourn [qKdZBn] v 1) відстрочувати, відкладати 2) ого-

лошувати перерву 3) розходитися, припиняти (збори 
й под.)

adjournment [qKdZBnmqnt] n 1) відстрочка, відкладан-
ня (зборів і под.) 2) перерва (у засіданні й под.)

adjudge [qKdZcdZ] v 1) ухвалювати вирок; засуджувати 
(to – до чого-н.); to a. smb. guilty визнавати кого-н. 
винним 2) присуджувати (премію та под.; to – кому-н.)

adjudicator [qKdZHdIkeItq] n 1) член журі 2) екзамена-
тор 3) арбітр 4) pl журі

adjunct [KxdZcNkt] n 1) додаток; доповнення (to – до 
чого-н.) 2) помічник; ад’юнкт 3) грам. означення 4) ви-
падкова властивість; другорядна обставина

adjuration [!xdZMqKreIS(q)n] n 1) благання 2) клятва 
3) юр. приведення до присяги

adjure [qKdZMq] v 1) благати 2) юр. приводити до при-
сяги

adjust [qKdZcst] v 1) упорядковувати 2) пристосовувати 
3) улагоджувати (суперечку й под.) 4) реґулювати; to a. 
one's watch правильно поставити годинник

adjuvant [KxdZMvqnt] 1. n помічник; допоміжний засіб 
2. а допоміжний, корисний

admeasure [xdKmeZq] v відміряти; встановлювати 
межі

administer [qdKmInIstq] v 1) управляти, керувати; вести 
(справи) 2) чинити (правосуддя) 3) справляти (обряди) 
4) допомагати, надавати допомогу 5) давати (ліки) 
6) : to a. an oath приводити до присяги <> to a. a 
shock завдавати удару

administration [qd!mInIsKtreIS(q)n] n 1) управління 
(справами) 2) адміністрація 3) міністерство 4) уряд 
5) надання допомоги 6) чинення (правосуддя) 7) при-
значення (застосування, приймання) (ліків)

admirable [Kxdm(q)rqb(q)l] a чудовий, надзвичайний, 
чарівний

admiration [!xdm(q)KrqISn] n 1) зáхват, захоплення 
(of – чим-н.) 2) предмет захоплення

admire [xdKmaIq] v 1) милуватися; захоплюватися 
2) розм. дуже хотіти

admirer [xdKmaIqrq] n 1) обожнювач, залицяльник 
2) аматор

admissible [qdKmIsqb(q)l] a 1) припустимий, прийнят-
ний 2) юр. що має право бути прийнятим

admission [qdKmIS(q)n] n 1) визнання (правильним, 
дійсним) 2) доступ 3) вхідна плата; вхід 4) припущення 
5) новий пацієнт, що прибув до лікарні 6) юр. визнання 
7) attr. впускний; a. valve тех. впускний клапан 8) attr.  
a. fee вступний внесок, вхідна плата

admit [qdKmIt] v 1) припускати; визнавати 2) допускати 

3) впускати 4) дозволяти (of ) 5) уміщати (про примі-
щення) 6) поступатися, погоджуватися

admittance [qdKmItns] n 1) доступ, вхід 2) дозвіл на 
вхід; no a.! вхід заборонено! 2) ел. повна провідність

admittedly [qdKmItIdlI] adv 1) за загальним визнанням; 
2) правду кажучи; звичайно

admix [qdKmIks] v домішувати(ся); змішувати(ся)
admixture [qdKmIkstSq] n 1) домішка 2) змішування
admonish [qdKmPnIS] v 1) робити зауваження; оголо-

шувати догану (for – за що-н.) 2) переконувати, радити 
3) напучувати, застерігати (of, against – від чого-н.) 
4) нагадувати (of – про що-н.); повідомляти

admonition [!xdmqKnIS(q)n] n 1) застереження; по-
передження 2) умовляння 3) зауваження, вказівка 
4) настанова, напучення

ado [qKdH] n 1) метушня; галас; without more (further) 
a. без подальших церемоній 2) клопіт; труднощі, 
утруднення <> much a. about nothing багато гала-
су даремно

adobe [qKdqMbI] n 1) цегла повітряного сушіння, неви-
палена цегла; сирець, саман 2) саманна, глинобитна 
будівля

adolescence [!xdqMKles(q)ns] n юність, юнацтво, юнь
adolescent [!xdqMKles(q)nt] 1. n юнак; дівчина; підліток 

2. а юний; юнацький; підлітковий  
adopt [qKdPpt] v 1) усиновляти; удочеряти 2) прийма-

ти; to a. a decision прийняти рішення; to a. another 
course of action змінити тактику; to a. the attitude 
займати певну позицію (у якому-н. питанні) 3) за-
своювати 4) лінґв. запозичувати (слова з іншої мови) 

adoptee [!xdPpKtJ] n усиновлений, приймак; при-
ймачка

adoption [qKdPpSn] n 1) усиновлення 2) засвоєння 
3) лінґв. запозичення (з іншої мови)

adoptive [qKdPptIv] a 1) усиновлений; a. parents при-
йомні батьки 2) сприйнятливий; що легко засвоює

adorable [qKdLrqb(q)l] a 1) обожнюваний 2) розм. ча-
рівний, чудовий

adoration [!xdqKreISn] n палке кохання, палка любов; 
поклоніння

adore [qKdL] v любити над усе, палко кохати; поклоня-
тися; обожнювати

adorn [qKdLn] v 1) прикрашати 2) бути прикрасою
adornment [qKdLnmqnt] n прикраса
adrift [qKdrIft] adv за течією (тж перен.); за водою; a man 

a. морально нестійка людина; a ship a. корабель, що 
дрейфує <> to be all a. бути розгубленим; to cut a. 
пустити за течією; to go a. дрейфувати; to turn a. а) 
вигнати з дому; залишити напризволяще б) звільнити 
з роботи

adroit [qKdrOIt] а спритний, моторний; винахідливий
adroitness [qKdrOItnIs] n спритність, моторність; ви-

нахідливість
adulation [!xdjMKleIS(q)n] n плазування; підлещування, 

лестощі
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adulatory — affability

adulatory [KxdjMleIt(q)rI] а улесливий, підлесливий; 
догідливий

adult [Kxdclt] 1. n 1) доросла людина 2) біол. доросла 
особина 2. а 1) дорослий, зрілий 2) для дорослих

adulterant [qKdcltqrqnt] n домішка
adulterate 1. v [qKdcltqrqIt] фальсифікувати; підмішу-

вати; підробляти 2. a [qKdcltqrqt] фальсифікований; 
підроблений; зрадницький

adulteration [q!dcltqKrqISn] n фальсифікація, підроб-
лення; підмішування

adulterer [qKdcltqrq] n невірний чоловік, зрадливець
adulteress [qKdcltqrIs] n невірна дружина; зрадливиця
adumbration [!xdcmKbreIS(q)n] n 1) начерк, ескіз 

2) ознака 3) затемнення, тінь
advance [qdKvRns] 1. n 1) просування вперед 2) успіх; 

поліпшення; проґрес 3) позика 4) підвищення, зрос-
тання (цін і под.) 5) просування (по службі) 6) випе-
редження; in a. наперед, заздалегідь; in a. of smth. 
а) попереду чого-н. б) раніше чого-н.; to be in a. 
а) випередити, обігнати б) поспішати (про годин-
ник) 7) війс. наступ 8) attr. авансовий <> to make 
advances іти назустріч (у чому-н.); робити аванси 
(кому-н.) 2. v 1) просуватис(ся) вперед 2) робити 
успіхи, удосконалюватися; розвиватися 3) платити 
авансом 4) авансувати, позичати 5) просуватися 
(по службі) 6) висувати, вносити (пропозицію й под.) 
7) переносити на більш ранній термін, прискорювати 
8) підвищувати(ся) (в ціні) 9) війс. наступати

advanced [qdKvRnst] 1. р. р. від advance 2 2. a 1) су-
часний; досконалий; a. ideas прогресивні ідеї (погля-
ди) 2) висунутий уперед; передовий; прогресивний 
3) успішний (про учня); a. student студент, який досяг 
успіхів у навчанні 4) підвищеного типу; a. studies за-
няття, курс підвищеного типу <> a. in years похилого 
віку, дуже старий

advancement [qdKvRnsmqnt] n 1) просування вперед 
2) успіх; прогрес

advantage [qdKvqntIdZ] 1. n 1) перевага (of, over – над 
чим-н.); to gain an a. over smb. взяти верх над ким-н.; 
to have the a. of smb. мати перевагу над ким-н.; to 
take a. of smb. обдурити, перехитрити кого-н. 2) виго-
да, користь; to take a. of smth. скористатися з чого-н.; 
to turn smth. to a. використовувати що-н. в своїх 
інтересах 2. v сприяти, допомагати 

advantageous [!qdvqnKteIdZqs] а сприятливий; ви-
гідний

advent [Kxdvent] n 1) прихід, прибуття 2) (A.) рел. при-
шестя 3) церк. різдвяний піст

adventure [qdKventSq] 1. n 1) пригода 2) ризик; аван-
тюра 3) випадок; випадкова подія 4) переживання 
5) розм. комерційна спекуляція 6) attr. пригодниць-
кий; an a. story пригодницький роман 2. v 1) ризи-
кувати; to a. one’s life ризикувати життям 2) наважу-
ватися (in, into, on, upon – на що-н.)

adventurer [qdKventSqrq] n 1) пройдисвіт 2) авантюрист

adventurous [qdKventSqrqs] a 1) відчайдушний 2) не-
безпечний, ризикований 3) підприємливий

adverb [KxdvBb] n грам. прислівник
adversary [Kxdvqs(q)rI] n супротивник, ворог; суперник
adversative [xdKvBsqtIv] a лінґв. що виражає проти-

лежне поняття
adverse [KxdvBs] a 1) ворожий 2) шкідливий 3) проти-

лежний
adversity [xdKvBsItI] n 1) халепа, лихо, нещастя 2) не-

сприятливі обставини
advert 1. n [KxdvBt] розм. оголошення 2. v [qdKvBt] 

книжн. посилатися, звертатися (to – до чого-н.), тор-
катися (to – чого-н.); to a. to other matters торкнутися 
інших питань

advertence [qdKvBt(q)ns] n уважне ставлення, чуйність
advertency [qdKvBt(q)nsI] n див. advertence
advertise [KxdvqtaIz] v 1) оповіщати; рекламувати; to 

a. for smth. робити оголошення про що-н. 2) шукати, 
розшукувати (за оголошенням)

advertisement [qdKvBtIsmqnt] n 1) реклама (текст); 
оголошення 2) театр. анонс 3) attr. рекламний; a. 
column шпальта (відділ) оголошень у газеті

advertiser [KxdvqtaIzq] n 1) рекламодавець 2) газета 
з оголошеннями

advertising [KxdvqtaIzIN] n рекламування, реклама 
(процес); display a. вітринно-виставкова реклама

advertize [KxdvqtaIz] v амер. див. advertise
advice [qdKvaIs] n 1) порада; to give a. радити; to follow 

the doctor’s a. дотримуватися поради лікаря 2) кон-
сультація 3) (зазв. pl) інформація 4) заст. судження; 
думка 5) ком. авізо (тж letter of a.) 6) вирок

advise [qdKvaIz] v 1) радити; to a. with smb. on (або 
about) smth. радитися з ким-н. про що-н. 2) консуль-
тувати 3) сповіщати

advisable [qdKvaIzqbl] a 1) доцільний; бажаний; реко-
мендований 2) розсудливий

advised [qdKvaIzd] 1. р. р. від advise 2. a заст. 1) обізна-
ний, поінформований 2) обдуманий, обміркований; 
навмисний

adviser [qdKvaIzq] n радник; консультант
advocacy [KxdvqkqsI] n 1) юр. оборона, захист 2) ад-

вокатура 3) пропаґанда (поглядів й под.)
aerial [KeqrIql] 1. n антена 2. а 1) повітряний, ефірний, 

легкий; авіаційний; a. wire антена 2) нереальний, ефе-
мерний 3) надземний; a. railway (ropeway) підвісна 
канатна дорога

aerobatics [!eqrqKbxtIks] n pl (ужив. як sing) вищий 
пілотаж

aerodyne [KeqrqMdaIn] n літальний аппарат
aerospace [KeqrqMspeIs] 1. n 1) космічний простір 

2) космонавтика 2. а аерокосмічний; a. vehicle кос-
мічний корабель; a. industry аерокосмічна промис-
ловість

aesthetics [JsKTetIks] n pl (ужив. як sing) естетика
affability [!xfqKbIlItI] n привітність; чемність, ґречність
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affable — afternoon

affable [Kxfqbl] а привітний; увічливий, чемний, ґреч-
ний

affair [qKfeq] n 1) справа; mind your own affairs розм. не 
лізьте не в свою справу 2) pl заняття; a man of affairs 
ділова людина 3) любовний зв’язок, роман; a love a. 
любовна інтрига 4) розм. пригода, історія

affect I 1. n [xfekt] психол. афект 2. v [qKfekt] 1) чинити; 
впливати (на що-н.) 2) уражати (про хворобу) 3) ва-
дити, шкодити, зачіпати 4) хвилювати, зворушувати 
5) призначати 6) потребувати (певних умов) 

affect II [qKfekt] v 1) удавати, прикидатися 2) надавати 
перевагу 3) набирати форми (вигляду)

affection [qKfekS(q)n] n 1) (часто pl) прихильність, упо-
добання; кохання (towards, for – до кого-н.); the object  
of his affections предмет його любові 2) хвороба, 
захворювання; ураження (органа); a. of the heart 
хвороба серця 3) pl властивість, якість

affectionate [qKfekS(q)nIt] а 1) люблячий; ніжний, лас-
кавий 2) пристрасний 3) приязний 4) старанний, ре-
тельний; an a. farewell тепле прощання

affective [qKfektIv] а емоційний
affiance [qKfaIqns] 1. n 1) заручення 2) довіра (in, on – 

до кого-н.) 3) обіцянка вірності (при зарученні) 2. v 
обручати

affidavit [!xfIKdeIvIt] n письмове показання під при-
сягою

affiliate [qKfIlIeIt] v 1) приєднуватися (with – до чого-н.); 
приєднувати як філіал 2) налагоджувати зв’язки 
3) приймати в члени (товариства) 4) юр. встанов-
лювати батьківство або авторство 5) юр. усиновляти

affiliated societies [q!fIlIeItId sqKsaIqtIz] n pl філіали
affined [qKfaInd] а 1) схожий; споріднений 2) пов’язаний 

зобов’язанням
affinity [qKfInItI] n 1) спорідненість, схожість 2) родова 

схожість (with, between) 3) збір. родичі 4) взаємна 
прихильність; привабливість, потяг

affirm [qKfBm] v 1) стверджувати 2) підтверджувати 
3) робити заяву

affirmative [qKfBmqtIv] 1. n : to answer in the a. відпо-
відати ствердно 2. а 1) ствердний; a. character квитан-
ція; знак підтвердження приймання; підтвердження 
проведення сеансу зв’язку; сигнал підтвердження 
зв’язку 2) мат. позитивний

affirmation [!xfqKmeISn] n 1) твердження, стверджен-
ня 2) підтвердження 3) юр. урочиста заява (замість 
присяги)

affix 1. n [KxfIks] 1) додаток 2) грам. афікс 2. v [qKfIks] 
1) прикріплювати (to, on, upon – до чого-н.) 2) до-
давати 3) ставити (підпис); to a. a stamp to a letter 
наклеїти марку на лист

afflatus [qKfleItqs] n 1) натхнення, осяяння 2) одкровення
afflict [qKflIkt] v 1) засмучувати; тривожити 2) уражати 

(про хворобу)
affliction [qKflIkSn] n 1) печаль 2) горе; лихо 3) хвороба 

<> the bread of a. перен. важкий хліб

affluence [KxflMqns] n 1) достаток 2) багатство 3) на-
плив, приплив

afford [qKfLd] v 1) мати змогу; I can’t a. it я не можу до-
зволити собі цього; це не з моєю кишенею 2) давати, 
надавати; to a. a basis бути опорою; to a. a ground for 
давати підстави для; надавати можливість 3) робити

afforest [xKfPrIst] v засаджувати лісом
afforestation [x!fPrIsKteISn] n залісення, лісонаса-

дження
affranchise [qKfrxntSaIz] v відпускати на волю
affray [qKfreI] n скандал, бійка; порушення громадського 

спокою
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; to set a. підпалювати
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; to be a. 

готуватися, затіватися
aforecited [qKfLsaItId] а вищенаведений, вищеза-

значений
aforethought [qKfLTLt] a predic. навмисний, умисний
afraid [qKfreId] a predic. зляканий, наляканий; I’m a. 

I’m late я, здається, спізнився; to be a. боятися (of – 
кого-н., чого-н.); to make a. лякати

afresh [qKfreS] adv знову, заново
African [KqfrIkqn] 1. a африканський 2. n африканець
after [KRftq] 1. а 1) задній 2) подальший, наступний 

2. prep 1) вказує на місцезнаходження позаду даного 
предмета або рух навздогін за, позаду; she entered 
a. her sister вона ввійшла за своєю сестрою 2) вказує 
на послідовну зміну явищ або проміжок часу, після 
якого відбувалась або відбудеться дія після, за, через, 
опісля; two months a. через два місяці 3) вказує на 
подібність з чим-н. або наслідування чому-н. за, з, 
згідно з; a. the same pattern за тим самим зразком 
4) вказує на увагу, піклування про кого-н. про, за; to 
look a. smb. піклуватися про кого-н. 5) виражає по-
ступливість незважаючи на, попри, усупереч; a. all 
my efforts I failed незважаючи на всі мої зусилля, я 
зазнав невдачі <> a. all нарешті, зрештою; what is he 
a.? чого йому треба? 3. cj після того як 4. adv 1) позаду, 
ззаду 2) пізніше, потім

after-effect [KRftqrIfekt] n 1) наслідок 2) результат
afterglow [KRftqglaM] n 1) вечірня зоря 2) приємний 

спогад; приємні почуття
afterlife [KRftqlaIf] n 1) потойбічне життя 2) роки зрі-

лості; друга половина життя
afterlight [KRftqlaIt] n прозріння
aftermath [KRftqmxT] n наслідки; the a. of the earth- a. of the earth-a. of the earth-. of the earth-of the earth- the earth-the earth- earth-earth-

quake наслідки землетрусу
afternoon [!RftqKnHn] n час після полудня; пообідній 

час; good a.! добридень! (при зустрічі у другій по-
ловині дня); до побачення! (при розставанні у другій 
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aftertaste — agnate

половині дня); in the a. після полудня; час після обіду; 
вдень <> in the a. of one’s life на схилі життя

aftertaste [KRftqteIst] n присмак, що залишається у роті 
(після їжі, куріння тощо)

afterthought [KRftqTLt] n запізніле пояснення; запіз-
ніла думка

afterwards [KRftqwqdz] adv згодом, потім, пізніше
afterword [KRftq!wBd] n епілог
afterworld [KRftq!wBld] n 1) потойбічний світ 2) май-

бутні (прийдешні) покоління
again [qKgeIn], [qKgen] adv 1) знову; now and a. іноді, 

час від часу; time and a. неодноразово, часто; a. an 
a. раз у раз; знов і знов 2) з іншого боку 3) крім того, 
до того ж <> as much a. ще стільки

against [qKge(I)nst] prep вказує на 1) протилежний на-
прямок або положення проти, навпроти; this is a. the 
rules це проти правил 2) опору, тло, перешкоду об, 
по, на, з, до; a. a dark back ground на темному тлі; she 
leaned a. the wall вона притулилася до стіни; knock 
a. a stone спотикнутися об камінь 3) безпосереднє 
сусідство поруч, поряд, біля; the house a. the theatre 
будинок поруч з (біля) театром 4) зіткнення на, з; to 
run a. a rock наскочити на скелю; to run up a. smb. 
випадково зустрітися з ким-н. 5) певний термін до; 
a. the end of the week до кінця тижня 6) протидію, 
незгоду з чим-н. з, проти; she did it a. my will вона 
зробила це проти моєї волі; to struggle a. difficulties 
боротися з труднощами 7) підготовку до чого-н. на, 
про; to store up food a. winter запасатися провізією 
на зиму; a. a rainy day про чорний день <> those 
a.? хто проти?; to tell a story a. smb. розповісти про 
кого-н.; наговорити на кого-н.; to work a. time нама-
гатися закінчити роботу до певного часу

agape [qKgeIp] a predic. роззявивши рота (від здивування)
age [eIdZ] 1. n 1) вік; awkward a. перехідний вік 2) по-

коління 3) повноліття; to be of a. бути повнолітнім; 
to be under a. бути неповнолітнім; to come of a. 
досягти повноліття 4) старість 5) епоха, період; Ice 
A. льодовиковий період; the Middle Ages середні 
віки; Stone A. кам’яний вік 6) (часто pl) розм. довгий 
термін; I haven’t seen you for ages я не бачив вас 
дуже давно <> a. before beauty! жарт. дорогу віку! 
(вжив. коли пропускають старшу людину попереду) 
2. v 1) старіти 2) витримувати (у часі)

aged [eIdZd] 1. р. р. від age 2 2. n [KeIdZId] (the a.) pl збірн. 
старі люди 3. a 1) [KeIdZd] у віці, віком 2) [KeIdZId] літній; 
в літах; старий

ageless [KeIdZlqs] a 1) нестаріючий 2) вічний, спокон-
вічний

agency [KeIdZ(q)nsI] n 1) аґенція, аґентство 2) орган (за-
клад, організація) 3) дія, діяльність 4) засіб; сприяння; 
by (або through) the a. за допомогою, за сприяння 
5) сила, чинник 

agenda [qKdZendq] n pl 1) порядок денний 2) послідов-
ність операцій в ЕОМ

agent [KeIdZqnt] n 1) аґент, представник 2) діяч 3) pl 
аґентура 4) речовина; фактор; діюча сила

age-old [!eIdZKqMld] а одвічний; дуже давній; старий, 
старезний

aggrandisement [qKgrxndIzment] n 1) збільшення, 
підвищення 2) звеличування, вихваляння

aggrandizement [qKgrxndIzment] n див. aggran dise-
ment

aggrandize [qKgrxndaIz] v 1) збільшувати, посилювати 
2) звеличувати, вихваляти 3) підвищувати (у рангу) 
4) перебільшувати; прикрашати

aggravate [KxgrqveIt] v 1) обтяжувати, збільшувати; 
погіршувати; загострювати 2) засмучувати; докучати, 
нервувати

aggravation [!xgrqKveISn] n 1) погіршення; загострен-
ня; посилення 2) обтяжлива обставина

aggregate 1. n [KxgrIgqt] 1) сукупність, ціле 2) тех. 
аґреґат 2. a [KxgrIgqt] сукупний; зібраний до купи; 
загальний, спільний; весь; що складається з чого-н. 3. v 
[KxgrIgeIt] 1) збирати в одне ціле; збиратися; складати-
ся 2) залучати, приєднувати (to – до чого-н.) 3) розм. до-
рівнювати, складати, становити в цілому (яку-н. суму)

aggregation [!xgrIKgeISn] n 1) складання 2) аґреґат 
3) скупчення; маса; конгломерат

aggression [qKgreS(q)n] n 1) напад, аґресія; war of a. 
агресивна війна 2) психол. аґресивність; зухвала по-
ведінка

aggressive [qKgresIv] a 1) аґресивний 2) активний 3) на-
полегливий; настирливий 4) задирливий, зухвалий

aggressor [qKgresq] n 1) аґресор, нападник 2) при-
звідник

aggrieve [qKgrJv] v (зазв. pass.) 1) ображати; засмучу-
вати; to be (або to feel) aggrieved ображатися 2) юр. 
завдавати шкоди

aghast [qKgRst] a predic. охоплений страхом; приголом-
шений

agile [KxdZaIl] а спритний, моторний, жвавий; a. mind 
жвавий розум

agility [qKdZIlItI] n спритність, моторність, жвавість
agitate [KxdZIteIt] v 1) збуджувати; to be agitated хви-

люватися 2) аґітувати (for – за що-н., against – проти 
чого-н.) 3) палко обговорювати 4) підбурювати 5) тряс-
ти; збовтувати

agitated [KxdZIteItId] 1. р. р. від agitate 2. а схвильова-
ний, збуджений

agitation [!xdZIKteISn] n 1) хвилювання, збудження 
2) аґітація 3) публічне обговорення 4) перемішуван-
ня; збовтування

agitator [KxdZIteItq] n 1) аґітатор 2) тех. мішалка
aglow [qKglqM] a predic. 1) палаючий 2) збуджений; all 

a. with delight сяючи від задоволення
agnail [KxgneIl] n 1) задирка (біля нігтя) 2) мед. ніг-

тьоїда, панарицій
agnate [KxgneIt] 1. n родич по батькові 2. а 1) рідний 

по батькові 2) близький, споріднений
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ago — alar

ago [qKgqM] adv тому; a while a. недавно, нещодавно; 
not long a. недавно; years a. багато років тому

agonise [KxgqnaIz] v 1) агонізувати 2) мучити(ся) 3) до-
кладати відчайдушних зусиль

agonising [KxgqnaIzIN] 1. pres. p. від agonise 2. а не-
стерпний; a. suspense нестерпна невідомість

agonistic [!xgqKnIstIk] a 1) полемічний 2) войовничий 
3) атлетичний

agony [KxgqnI] n 1) агонія; передсмертні муки; не-
стерпний біль 2) відчайдушна боротьба 3) раптовий 
вияв (почуттів) 4) душевні страждання <> a. co-
lumn газетна шпальта з публікаціями про розшуки 
близьких, рідних

agree [qKgrJ] v 1) згоджуватися (with – з ким-н.; to – з 
чим-н.) 2) домовлятися (on, upon – про що-н.); agreed! 
домовились! 3) відповідати (чому-н.), гармоніювати 
(with – з чим-н.) 4) збігатися в поглядах 5) упорядко-
вувати 6) бути корисним 7) грам. узгоджуватися <> to 
a. to differ відмовитись від спроби переконати один 
одного; залишитись при своїй думці 

agreeable [qKgrJqbl] а 1) приємний; to make oneself 
a. намагатися догодити, сподобатися 2) відповідний, 
підхожий 3) згодний (зробити що-н.; to), охоче гото-
вий 4) прийнятний 5) зручний

agreement [qKgrJmqnt] n 1) домовленість; by mutual 
a. за взаємною згодою; to come to an a. дійти згоди 
2) договір, угода, контракт; to dissolve an a. розірвати 
договір (угоду); to enter into an a. укласти договір 
(угоду) 3) грам. узгодження

agriculture [KxgrIkcltSq] n сільське господарство; аг-
рономія

agriculturist [!xgrIKkcltSqrIst] n 1) агроном 2) землероб, 
хлібороб, рільник

aground [qKgraMnd] a predic. 1) у скруті; без коштів 
2) мор. на мілині

ague [KeIgjH] n 1) малярія, пропасниця 2) напад про-
пасниці

ahead [qKhed] 1. a predic. уперед, попереду; to be (або 
to get) a. of smb. випередити кого-н. 2. adv уперед, 
попереду, наперед, спереду; go a.! далі!; вперед!; full 
speed a.! мор. повний (хід) вперед!

aid [eId] 1. n 1) допомога, підтримка 2) помічник 3) pl 
допоміжні засоби; посібники; aids and appliances 
пристосування, пристрої; матеріальні засоби; 
audiovisual aids наочні посібники; health and beauty 
aids санітарно-гігієнічні та косметичні засоби 4) pl іст. 
податки, збір.; данина 5) pl війс. допоміжні війська 2. 
v допомагати; сприяти

aiguille [KeIgwJl] n гірський шпиль, шпиляста вершина
ail [eIl] v 1) тривожити, завдавати болю (страждання); 

what ails you? що з вами?, що у вас болить?, що вас 
турбує? 2) засмучуватися, мати неприємності

ailing [KeIlIN] 1. pres. p. від ail 2. а хворий, нездоровий
ailment [KeIlmqnt] n. нездоров’я, нездужання
aim [eIm] 1. n 1) мета, намір; задум; прагнення 2) ціль; 

to take a. прицілюватися 3) прицілювання 2. v 1) до-
магатися; ставити за мету 2) цілити(ся); націлювати(ся) 
(at – у що-н.); to a. a blow спрямувати удар 3) кидати, 
шпурляти 4) мати намір

aiming [KeImIN] 1. pres. p. від aim 2 2. n наведення, при-
цілювання 3. а влучний; a. fire прицільний вогонь

aimless [KeImlIs] а безцільний
air [eq] 1. n 1) повітря; атмосфера; by a. літаком; dead 

(або stale) a. сперте (затхле) повітря; to take the a. 
прогулятися; подихати повітрям 2) вираз обличчя; 
зовнішній вигляд 3) пісня; мелодія 4) вітерець 5) pl 
величання; манірність 6) (the a.) ефір <> to give a 
person the a. амер. звільнити кого-н. з роботи 2. a 
повітряний, авіаційний; a. warfare війна в повітрі 
3. v 1) сушити (білизну) 2) провітрювати 3) оприлюд-
нювати, оголошувати, поширювати (чутки, думки)

air-balloon [Keqbq!lHn] n 1) повітряна куля (тж про 
дитячу іграшку) 2) аеростат

aircraft [KeqkrRft] n 1) літак 2) збір. літаки; авіація 3) по-
вітряний флот 4) attr.: a. carrier авіаносець; a. depot 
авіабаза

aircraft-driven [KeqkrRft!drIvn] а пневматичний
airfare [Keqfeq] n вартість авіаквитка
airfield [KeqfJld] n летовище, аеродром
airfreighter [Keq!freItq] n вантажний літак
air hostess [Keq!hqMstIs] n стюардеса
airing [KeqrIN] 1. pres. p. від air 3 2. n 1) провітрювання, 

просушування 2) демонстрування 3) прогулянка
airless [KeqlIs] a 1) душний 2) безвітряний 3) безпові-

тряний
airline [KeqlaIn] n авіалінія
airliner [Keq!laIne] n рейсовий літак
airman [Keqmxn] n 1) льотчик 2) авіатехнік; авіаінженер
airport [KeqpLt] n аеропорт
air rifle [Keq!raIfl] n духова рушниця, пневматична ґвин-

тівка
airship [KeqSIp] n дирижабль
airsick [KeqsIk] a що погано переносить повітряну по-

дорож
airspace [KeqspeIs] n повітряний простір
airstrip [KeqstrIp] n злітно-посадкова смуга; польове 

летовище
airtight [KeqtaIt] a герметичний
airy [KeqrI] а 1) повний повітря; вітряний 2) легковаж-

ний 3) веселий 4) легкий; ґраційний 5) амер. розм. 
зарозумілий

aisle [aIl] n 1) прохід між рядами, місцями 2) боковий 
вівтар (храму)

akimbo [qKkImbqM] adv : with arms a. взявшись у боки; 
руки в боки

akin [qKkIn] a predic. 1) родинний; рідний; he is a. to 
me він мені родич 2) схожий, близький, споріднений

alacrity [qKlxkrItI] n 1) жвавість 2) готовність, ретель-
ність, завзятість

alar [KeIlq] a 1) крилатий 2) крилоподібний
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alarm [qKlRm] 1. n 1) сиґнал тривоги; false a. помил-
кова тривога; to give the a. зняти тривогу; a. for 
instruction навчальна тривога 2) сум’яття, страх; to 
take a. стривожитися 3) аварійна сигналізація 4) attr. 
сигнальний, тривожний; a. blast тривожний свисток, 
гудок; a. system система подачі сигналів тривоги 2. v 
1) здіймати тривогу 2) стривожити; стурбувати 3) спо-
лохати 4) піднімати (на боротьбу)

alarm clock [qKlRmklPk] n будильник
alarmed [qKlRmd] 1. р. р. від alarm 2 2. a стурбований
alarming [qKlRmIN] 1. рres. р. від alarm 2 2. a хвилюючий; 

що турбує, непокоїть
alarmist [qKlRmIst] n панікер
alas [qKlxs] int на жаль!
albescent [xlKbes(q)nt] а білястий
album [Kxlbqm] n 1) альбом 2) книга автографів ви-

датних людей
alchemist [KxlkImIst] n алхімік
alchemy [KxlkImI] n алхімія
alcohol [KxlkqhPl] n 1) алкоголь, спирт 2) спиртні на-

пої 3) attr. спиртовий; a. thermometer спиртовий 
термометр

alcoholism [KxlkqhPlIzm] n алкоголізм
alcove [KxlkqMv] n альков, ніша
alder [KLldq] n бот. вільха
ale [eIl] n ель, пиво; Adam’s a. жарт. вода
aleatory [KeIlIqt(q)rI] а випадковий
alert [qKlBt] 1. n тривога; сиґнал тривоги 2. а 1) пильний 

2) жвавий 3. v 1) привести до стану готовності 2) по-
переджувати про небезпеку 

alfalfa [xlKfxlfq] n бот. люцерна
algae [KxldZJ] n pl морські водорості
algebraic(al) [!xldZIKbreik(ql)] a алґебричний
algid [KxldZId] а холодний, льодяний
alias [KeIlIqs] 1. n прізвисько, кличка 2. adv інакше (зва-

ний); Lewis a. Smith Льюіс, він же Сміт
alibi [KxlIbaI] 1. n 1) юр. алібі 2) розм. виправдання, 

відмовка 2. v юр. подавати алібі
alien [KeIlIqn] 1. n чужинець, іноземець 2. а 1) сторонній, 

невластивий (to – кому-н., чому-н.) 2) чужоземний, чужий
alienation [!eIlIqKneISn] n 1) віддалення; збайдужіння; a. 

of affections охолодження почуттів 2) юр. відчуження 
(майна) 3) мед. божевілля (зазв. mental a.)

alienism [KeIlIqnIzm] n 1) психіатрія 2) юридичне стано-
вище іноземця в чужій країні

alienist [KeIlIqnIst] n психіатр
alight I [qKlaIt] v 1) висаджуватися (out of, from – із 

чого-н., з; at – у що-н.) 2) спускатися, сідати (про птахів 
і под.); (on, upon – на що-н.) 3) ав. приземлятися

alight II [qKlaIt] a predic. 1) засвічений 2) освітлений 
3) сяючий

align [qKlaIn] v 1) шикувати в лінію 2) рівнятися; шику-
ватися 3) тех. випрямляти

alike [qKlaIk] 1. a predic. однаковий; схожий, подібний 
2. adv так само, подібно, однаково

aliment [KxlImqnt] 1. n 1) їжа; харчування 2) матеріаль-
на й моральна підтримка 2. v 1) утримувати (кого-н.) 
2) платити аліменти

alimentation [!xlImqnKteISn] n 1) харчування, годуван-
ня 2) утримування (кого-н.)

alimony [KxlImqnI] n 1) аліменти 2) прожиток, хар-
чування

aliquant [KxlIkwqnt] а мат. некратний
aliquot [KxlIkwqt] а мат. кратний
A-list [KeI!lIst] a група (список) найвідоміших, найви-

датніших, найуспішніших, найважливіших осіб
alive [qKlaIv] a predic. 1) живий; any man a. кожна люди-

на, будь-хто, хто-небудь; no man a. ніхто у світі 2) існу-
ючий 3) діючий; чинний 4) енергійний 5) чуйний 6) що 
кишить; заповнений 7) ел. що перебуває під напругою 
<> a. and kicking живий і здоровий; сповнений життя

alkali [KxlkqlQI] n (pl alkalis, alkalies [KxlkqlQIz]) 1) хім. луг 
2) амер. солончаковий ґрунт 3) місцевість, багата на 
солончаки 4) attr.: a. soils солончаки

alkaline [KxlkqlQIn] a лужний
аll [Ll] 1. n 1) усе; усі 2) ціле 3) усе майно <> a dozen in 

a. усього дюжина; after a. зрештою; a. and sundry 
кожний і всякий; всі разом і кожний зокрема; a. but 
майже, трохи не; a. in повністю; в цілому; a. one 
(цілком) байдуже; a. the rage (дуже) в моді; a. the 
same однаково, байдуже; a. told усі без винятку; 
at a. взагалі, зовсім, цілком; he is not quite a. there 
він не при своєму розумі; у нього бракує клепки в 
голові; in a. цілком, повністю, усього; not at a. а) 
анітрохи, аніяк б) будь ласка, нема за що 2. а 1) весь, 
уся, усе, усі; a. day (long) увесь день 2) усякий, мож-
ливий; будь-який 3. adv цілком; a. along весь час; a. 
at once раптом, одразу; a. the more so тим більше; 
once (and) for a. назавжди; a. over the world по 
всьому світові 

allay [qKleI] v 1) зменшувати 2) заспокоювати, гамувати 
(біль)

allegation [!xlIKgeIS(q)n] n 1) голослівне твердження 
2) заява (особ. перед судом)

allege [qKledZ] v 1) твердити, голослівно заявляти 2) по-
силатися (to – на що-н.) 3) цитувати; приписувати

allegiance [qKlJdZ(q)ns] n вірність, відданість; лояль-
ність

allegorise [KxlIg(q)raIz] v зображати, висловлюватися 
(тлумачити) алегорично

allergy [KxlqdZI] n мед. алергія
alleviate [qKlJvIeIt] v 1) полегшувати (біль) 2) зменшу-

вати (провину)
alleviation [q!lJvIKeISn] n полегшення (болю, страж-

дання)
alley [KxlI] n 1) вузька вулиця 2) алея 3) прохід між ря-

дами 4) кегельбан <> it is up your a. це по вашій лінії
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; a. Powers 
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союзні держави 2) споріднений; a. sciences суміжні 
галузі наук

аll-important [!LlImKpLtqnt] n надзвичайно важливий
аll-in-аll [!LlInKLl] 1. n усе (для кого-н.); предмет кохан-

ня 2. а дуже важливий, вирішальний 3. adv цілком, 
повністю

аll-night [!LlKnaIt] а нічний (про ресторан, кафе й под.)
allocate [KxlqkeIt] v 1) розміщувати, розподіляти 2) при-

значати (to); асигнувати; амер. резервувати, бронюва-
ти (кредити й под.) 3) установлювати місце

allocation [!xlqKkeISn] n 1) розміщування 2) локалізація, 
установлення місця 3) асигнування

allocution [!xlqKkjHS(q)n] n промова, звернення (в 
урочистих випадках)

allot [qKlPt] v 1) розподіляти; роздавати; надавати; to a. 
credits надавати кредити; to a. a task давати завдання 
2) наділяти; призначати 3) війс. вводити до складу

allotment [qKlPtmqnt] n 1) частка 2) розподіл, призна-
чення 3) перен. доля, талан 4) бух. перерахування 
(фондів) 5) невелика земельна ділянка, відведена під 
город 6) війс. введення до складу

allow [qKlaM] v 1) дозволяти 2) виплачувати 3) зважа-
ти, ураховувати 4) робити поправку (for – на що-н.) 
5) припускати, визнавати 6) вихваляти, хвалити, схва-
лювати 7) амер. заявляти, стверджувати

allowable [qKlaMqb(q)l] а 1) прийнятний 2) законний 
3) дозволений

allowance [qKlaMqns] 1. n 1) кишенькові гроші 2) норма 
видачі 3) знижка 4) припущення 5) pl війс. постачання 
6) дозвіл 7) спорт. перевага 8) тех. пропуск; допуск 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, лігатура 
3) проба (дорогоцінного металу) 4) attr. легований 2. v 
[qKlOI] 1) стоплювати (метали) 2) підмішувати, домішу-
вати 3) перен. псувати, затьмарювати (радість і под.)

аll-powerful [!LlKpaMqfql] а усемогутній
аll-purpose [!LlKpBpqs] а універсальний, багатоцільо-

вий, придатний для всього
аll right [!LlKraIt] 1. a predic. розм. 1) у порядку; she is a. 

вона почуває себе добре; у неї все гаразд 2) підхожий 
3) порядний 4) чудовий 2. adv добре, цілком задо-
вільно; як треба 3. int добре!, гаразд!, згода!

аll-round [!LlKraMnd] а 1) усебічний; багатосторонній; 
різнобічний, різносторонній; a. man різностороння 
людина 2) круговий 3) спорт. абсолютний (чемпіон, 
переможець та ін.); a. champion абсолютний чемпіон

аll-time [!LlKtaIm] а небувалий
allude [qKlHd] v 1) згадувати; посилатися (to – на кого-н., 

що-н.) 2) натякати; мати на увазі (to – що-н.)
allure [qKl(j)uq] 1. n чарівність, привабливість 2. v 1) спо-

кушати 2) заманювати, привертати
alluring [qKl(j)uqrIN] 1. рres. р. від allure 2 2. а 1) прива-

бливий; a. prospects привабливі перспективи 2) спо-
кусливий, принадний

allusion [qKlHZ(q)n] n 1) згадування; посилання 2) натяк; 
зазначення 3) каламбур

ally 1. n [KxlaI] 1) союзник; a. of moment тимчасовий 
союзник; to a. oneself вступати в союз, єднатися, 
з’єднуватися (to, with – з ким-н., чим-н.) 2) помічник 
2. v [qKlaI] об’єднуватися, з’єднувати; to be allied бути 
тісно зв’язаним з; бути близьким (спорідненим); мати 
спільні риси з

almanac [KLlmqnxk] n альманах, календар
almighty [LlKmaItI] 1. n : А. God, the А. (Усемогутній) Бог 

2. а 1) усемогутній 2) дуже сильний, страшенний 3. 
adv страшенно, дуже; a. glad страшенно (дуже) радий

almond [KRmqnd] n бот. мигдаль; мигдальний горіх
almost [KLlmqust], амер. [KLlmPust] adv майже
alms [Rmz] n (pl без змін) 1) пожертвування 2) благо-

дійність
alms-deed [KRmzdJd] n милосердя
almsman [KRmzmqn] n 1) жебрак, який живе за рахунок 

благодійності 2) благодійник
aloha shirt [qKlquhq!SBt] n див. Hawaiian shirt 
alone [qKlqMn] 1. a predic. 1) один, самітний 2) без сто-

ронньої допомоги 3) відмінний від інших (про думку, 
погляди; in) <> let a. не кажучи вже про; to let (або 
to leave) smb. a. дати спокій кому-н.; to let smth. a не 
доторкатися до чого-н. 2. adv лише, виключно, тільки 

along [qKlPN] 1. adv 1) уперед 2) разом з собою; come a.! 
ходім(о)! 2. prep  уздовж, по <> all a. весь час

alongside [q!lPNKsaId] adv пліч-о-пліч, поруч (of – з 
ким.н., чим-н.)

aloof [qKlHf] 1. а 1) який цурається 2) відчужений; байду-
жий 3) гордовитий 2. adv віддалік, осторонь

aloofness [qKlHfnIs] n відчуженість; байдужість
aloud [qKlQud] adv 1) голосно 2) вголос 3) розм. сильно; 

відчутно; помітно; страшенно
alp [xlp] n 1) гірська вершина 2) гірське пасовище в 

Швейцарії
alpha [Kxlfq] n 1) альфа (1-ша літера грец. абетки) 

2) астр. головна зірка сузір’я <> A. and Omega перен. 
початок і кінець; основне, головне

alphabet [Kxlfqbet] n алфавіт, абетка, азбука
alphabetiс(al) [!xlfqKbetIk(ql)] a абетковий
already [LlKredI] adv вже
also [KLlsqu] adv теж, також, до того ж
altar [KLltq] n церк. вівтар
alter [KLltq] v змінювати(ся), переробляти; to a. one’s 

mind передумати, прийняти інше рішення
alterable [KLltqrqbl] а змінюваний
alteration [!LltqKreISn] n 1) зміна; переміна; переробка, 

перебудова 2) тех. деформація
altercate [KLltqkeIt] v сперечатися, сваритися (with – з 

ким-н.)
altercation [!LltqKkeIS(q)n] n сперечання; коротка 

сварка, лайка
alternate 1. n [LlKtBnIt] 1) чергування 2) варіант 3) амер. 

заступник; замісник, дублер 2. а 1) перемінний, змін-
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ний 2) запасний, додатковий 3) взаємний, обопільний 
4) : a. angle мат. протилежний кут 3. v [KLltqneIt] 
чергувати(ся)

alternation [!LltBKnISn] n зміна; черговість; a. of day 
and night зміна дня і ночі

alternative [LlKtBnqtIv] 1. n вибір, альтернатива; there 
is no other a. нема іншого вибору 2. а 1) альтернатив-
ний 2) змінний, змінно діючий

alternatively [LlKtBnqtIvlI] adv у якості альтернативи
although [LlKDqu] cj хоча, коли б навіть; незважаючи 

на те, що
altitude [KxltItjHd] n 1) висота, висота над рівнем моря 

2) перен. високе становище 3) pl високі місця, висоти 
4) attr. висотний

altogether [!LltqKgeDq] 1. adv 1) зовсім, цілком 2) за-
галом 2. n (the a.) розм. оголена модель (художника)

altruism [KxltrMIz(q)m] n альтруїзм
always [KLlweIz] adv завжди, постійно
amalgamate [qKmxlgqmeIt] v 1) з’єднувати(ся) із ртут-

тю, амальгамувати 2) об’єднувати(ся); зливати(ся) (про 
організації, установи й под.)

amass [qKmxs] v 1) збирати; накопичувати, скупчувати 
2) збиратися, скупчуватися

amateur [Kxmqtq], [KxmqtB] n 1) аматор, дилетант 
2) спортсмен-любитель 3) attr. любительський

amateurism [KxmqtqrIz(q)m] n дилетантизм
amatory [KxmqtqrI] a 1) любовний, еротичний 2) люблячий
amaze [qKmeIz] v дивувати, уражати
amazement [qKmeIzmqnt] n здивування, подив
amazing [qKmeIzIN] 1. рres. р. від amaze 2. a разючий, 

дивний, дивовижний
Amazon [Kxmqz(q)n] n 1) грец. міф. амазонка 2) (a.)

чоловікоподібна жінка
ambassador [xmKbxsqdq] n 1) посол; a. extraordinary 

and plenipotentiary надзвичайний і повноважний 
посол 2) вісник 3) посередник

ambassadorial [xm!bxsqKdLrIql] a посольський
amber [Kxmbq] n 1) бурштин (янтар) 2) колір бурштину 

(янтарю), жовтий колір 3) жовтий сигнал світлофора
ambidext(e)rous [!xmbIKdekstrqs] a 1) який володіє 

однаково вільно обома руками 2) дворушний
ambience [KxmbIqns] n оточення
ambiguity [!xmbIKgjHqtI] n 1) двозначність 2) непев-

ність, неясність
ambiguous [xmKbIgjuqs] a 1) двозначний, неясний 

2) сумнівний; непевний, незрозумілий; невизначений
ambit [KxmbIt] n 1) межі 2) сфера 3) оточення, місце-

вість, окіл
ambition [xmKbISn] n 1) честолюбство; амбіція 2) праг-

нення 3) мета; об’єкт бажань; мрія
ambitious [xmKbISqs] a 1) честолюбний 2) що прагне 

(чого-н., до чого-н.); що домагається (чого-н.) 3) пре-
тензійний

ambivalent [xmKbIvqlqnt] a 1) суперечливий (про по-
чуття й под.) 2) протилежний

amble [Kxmb(q)l] 1. n 1) легка хода 2) інохідь 2. v 1) іти 
неквапливо 2) бігти інохіддю

ambler [Kxmb(q)lq] n іноходець
ambulance [Kxmbjulqns] n 1) швидка допомога, ма-

шина швидкої допомоги 2) польовий шпиталь 3) attr. 
санітарний; a. airplane санітарний літак

ambulatory [!xmbjuKleItqrI] 1. n 1) внутрішня ґалерея 
2) амбулаторний хворий  2. а 1) пристосований для 
прогулянок 2) нестаціонарний, пересувний 3) тим-
часовий, непостійний 4) мандрівний 5) амбулаторний 
(про хворого)

ambush [KxmbMS] 1. n засідка 2. v 1) сидіти в засідці 
2) організовувати засідку 3) нападати із засідки 

ameliorate [qKmJlIqreIt] v поліпшувати(ся); підвищу-
вати якість

amelioration [q!mJlIqKreISn] n 1) поліпшення 2) ме-
ліорація

amenability [q!mJnqKbIlItI] n 1) підсудність, відпові-
дальність 2) слухняність 3) схильність (до захворю-
вань)

amenable [qKmJnqbl] a 1) підсудний, відповідальний 
2) слухняний, зговірливий 3) схильний (до захворю-
вань)

amendment [qKmendmqnt] n 1) поліпшення 2) поправ-
ка (до резолюції) 3) полегшення

amends [qKmendz] n рl (ужив. як sing) винагорода; 
компенсація, відшкодування; to make a. for smth. 
компенсувати що-н.; відшкодувати збитки

amenity [qKmJnItI], [qKmenItI] n 1) приємність; м’якість 
2) люб’язність, чемність 3) pl втіхи, задоволення 4) ви-
годи

American [qKmerIkqn] 1. n американець; американка 
2. а американський 

amiability [!eImIqKbIlItI] n 1) приязність; люб’язність 
2) привітність 3) привабливість

amiable [KeImIqbl] a 1) дружній; доброзичливий; 
люб’язний 2) привітний 3) чарівний, привабливий

amid [qKmId] prep серед, посеред; поміж, між, межи; a. 
cries of welcome у вітальних вигуках

amiss [qKmIs] 1. a predic. 1) поганий; неправильний; 
what is a.? у чому справа? 2) недоречний, невчасний 
2. adv 1) погано; неправильно; недоладно 2) недо-
речно, невчасно

amity [KxmItI] n дружні стосунки, згода (між державами)
amnesia [xmKnJzIq] n мед. утрата (ослаблення) пам’яті; 

амнезія
amnesty [KxmnqstI] 1. n амністія 2. v амністувати
among [qKmcN] prep 1) серед, посеред; поміж, між, межи 

2) разом, спільно
amoral [eIKmPrql], [xKmPrql] а аморальний, немораль-

ний
amorous [Kxm(q)rqs] a 1) закоханий (of – у кого-н.) 

2) любовний, амурний; a. songs пісні про кохання
amorphous [qKmLfqs] a 1) аморфний, безформний 

2) хаотичний, безладний
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amount [qKmaMnt] 1. n 1) кількість; any a. of smth. ве-
лика кількість чого-н. 2) підсумок, сума; what is the a. 
of this? скільки це складає? 3) значущість, важливість 
2. v 1) складати (суму) 2) бути рівним (рівнозначним)

amour [qKmMq], [qKmL] n 1) любов, кохання 2) любовна 
інтриґа

Amphibia [xmKfIbIq] n pl зоол. амфібії, земноводні
amphitheatre [KxmfI!TIqtq] n амфітеатр
amphora [Kxmfqrq] n (pl amphorae [KxmfqrJ]) амфора
amplification [!xmplIfIKkeIS(q)n] n 1) збільшення 2) роз-

виток, розробка 3) грам. додаток 4) перебільшення 
5) ел., радіо підсилення, посилення 6) attr. a. factor 
радіо коефіцієнт підсилення

amplify [KxmplIfaI] v 1) збільшувати 2) розвивати (думку 
й под.) 3) перебільшувати 4) наводити подробиці; до-
кладно розповідати 5) радіо підсилювати

amputation [!xmpjMKteIS(q)n] n мед. ампутація
amuse [qKmjHz] v 1) забавляти 2) відволікати
amusement [qKmjHzmqnt] n 1) зазв. pl розваги, весело-

щі; забава, утіха 2) задоволення 3) відволікання уваги
amusing [qKmjHzIN] 1. рres. р. від amuse 2. а кумедний; 

потішний 3. attr.: a. park парк з атракціонами
аn [xn (повна ф.)]; [qn], [n (редук. ф.)] грам. неозначений 

артикль вживається перед словами, що починають-
ся з голосного звука або з німого h (див. a II)

analgesic [!xn(q)lKdZJsIk], [!xn(q)lKdZesIk] 1. n аналь-
гетик, знеболювальний засіб 2. а болетамівний, зне-
болювальний

analogous [qKnxlqgqs] а аналогічний; схожий, подіб-
ний; strikingly a. дуже схожий

analogue [Kxnqlqg] n 1) аналог 2) моделювальний 
пристрій

analogy [qKnxlqGI] n 1) аналогія, схожість, подібність; 
by a. with, on the a. of за аналогією з 2) мат. рівність 
відношень

analyse [KxnqlaIz] v 1) аналізувати 2) досліджувати 
3) хім. розкладати 4) грам. розбирати (речення)

analysis [qKnxlqsIs] n (pl analyses) 1) аналіз; досліджен-
ня 2) хім. розкладання 3) грам. розбір 4) психоаналіз

analyst [KxnqlIst] n 1) аналітик 2) лаборант-хімік 3) пси-
хіатр, фахівець з психоаналізу 4) коментатор

analytic(al) [!xnqKlItIk(ql)] а аналітичний
anamnesis [!xnqmKnJsIs] n 1) пригадування; згадка, 

спомин 2) мед. анамнез
anaplasty [KxnqplxstI] n мед. пластична хірургія
anarchist [KxnqkIst] n анархіст
anarchy [KxnqkI] n анархія
anatomise [qKnxtqmaIz] v 1) перен. аналізувати 2) ана-

томувати
anatomist [qKnxtqmIst] n 1) анатом 2) дослідник, ана-

літик 3) препаратор, прозектор
ancestor [Kxnsestq] n 1) предок 2) юр. попередній 

власник
ancestral [xnKsestrql] а спадковий, родовий
ancestry [KxnsestrI] n 1) рід; родовід 2) збір. предки

anchor [KxNkq] 1. n 1) якір; to be (або to lie, to ride) 
at a. стояти на якорі; to cast (або to drop) a. кинути 
якір 2) перен. порятунок; символ надії 3) тех. залізна 
зв’язка, анкер 4) attr.: a. ice донний лід <> to lay an a. 
to windward вживати належних (запобіжних) заходів 
2. v 1) ставити на якір 2) стати на якір; кинути якір 
3) скріпляти, закріпляти 4) осісти; порозумнішати, 
стати розсудливим

anchorman [KxNkqmqn] n радіо, тел. ведучий про-
грами

anchovy [KxntSqvI] n анчоус, камса, кілька
ancient [KeInS(q)nt] 1. n 1) патріарх 2) (the a.) pl давні 

народи 3) античні письменники 2. a 1) давній; старо-
винний 2) античний 3) старезний

ancillary [xnKsIlqrI] a 1) допоміжний, підлеглий; a. in-. in-in-
dustries допоміжні галузі промисловості 2) додатко-
вий 3) догідливий, раболіпний

and [xnd], [qnd] (повна ф.); [qn], [nd], [n] (скор. ф.) cj 
1) єднальний сполучник і, й, та; boys a. girls хлопчики 
й дівчатка 2) в складних словах; three hundred a. sixty 
триста шістдесят 3) протиставний сполучник а, але; 
I shall swim a. you stay ashore я піду плавати, а ви 
залишайтесь на березі 4) замість частки to між дієсло-
вами; come a. see приходьте подивитися <> a. yet і все 
ж таки; for miles a. miles дуже довго, без кінця-краю

anecdote [KxnIkdqMt] n 1) розповідь; епізод 2) анекдот 
3) pl подробиці з приватного життя (зазв. якої-н. іс-
торичної особи)

anfractuous [xnKfrxktjMqs] a 1) звивистий, кривий 
2) заплутаний, складний 3) sl особа, що надає кому-н. 
фінансову або політичну підтримку

angel [KeIndZ(q)l] n 1) янгол 2) іст. золота монета
angelic [!eInKdZelIk] а янгольський; a. patience янголь-

ське терпіння
anger [KxNgq] 1. n гнів, лють; роздратування 2. v сер-

дити, дратувати
angle I [KxNg(q)l] 1. n 1) кут 2) точка зору 3) бік (справи 

й под.) 4) косинець 5) attr. кутовий; a. bracket консоль, 
кронштейн 2. v 1) рухатися під кутом 2) навмисно 
перекручувати (розповідь і под.)

angle II [KxNg(q)l] 1. n 1) вудіння 2) рибальські снасті 2. 
v 1) вудити рибу 2) перен. закидати гачок

angler [KxNg(q)lq] n рибалка
angry [KxNgrI] а 1) сердитий; розлючений; роздрато-

ваний; to be a. with гніватися, сердитися на; to get 
a. розсердитися; to make smb. a. розсердити кого-н. 
3) запалений (про рану, виразку й под.) 2) зловісний, 
грізний

anguine [KxNgwIn] а змієподібний
anguish [KxNgwIS] 1. n мука, біль; a. of body and mind 

фізичні й душевні страждання 2. v страждати
angular [KxNgjMlq] a 1) кутовий 2) худий 3) сварливий 

4) незграбний, невправний 5) манірний
anil [KxnIl] n індиґо (рослина й фарба)
anility [xKnIlItI] n 1) старість 2) старече слабоумство
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animadversion [!xnImxdKvBS(q)n] n осуд, критика
animadvert [!xnImxdKvBt] v критикувати, осуджувати, 

гудити, ганити (on, upon – кого-н.)
animal [KxnIm(q)l] 1. n 1) тварина; звір 2) ссавець 2. а 

тваринний; тваринницький; a. bones кісткове борош-
но (добриво) <> a. spirits життєрадісність, бадьорість

animate 1. a [KxnImIt] жвавий; натхненний 2. v 
[KxnImeIt] оживляти; запалювати

animated [KxnImeItId] 1. р. р. від animate 2 2. a 1) жва-
вий, пожвавлений 2) натхненний

animation [!xnIKmeISn] n 1) захоплення; жвавість 
2) мультиплікація

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) приєдну-
вати 2) додавати 3) анексувати, захоплювати

annihilate [qKnaIqleIt] v 1) знищувати, винищувати 
2) скасовувати; відміняти

annihilation [q!naIqKleISn] n 1) знищення, винищення 
2) скасування, анулювання

anniversary [!xnIKvBs(q)rI] 1. n 1) річниця 2) ювілей 2. 
а 1) щорічний; річний 2) ювілейний

announce [qKnaMns] v 1) оголошувати; заявляти, по-
відомляти 2) публікувати 3) доповідати (про прихід 
відвідувача або гостя)

announcement [qKnaMnsmqnt] n оголошення, пові-
домлення

announcer [qKnaMnsq] n 1) ведучий (концерту й под.) 
2) радіо, тел. диктор

annoy [qKnOI] v 1) досаждати; турбувати; набридати 
2) дратувати

annoyance [qKnOIqns] n 1) прикрість 2) набридання, 
надокучання, приставання

annoyed [qKnOId] 1. р. р. від annoy 2. а роздратований, 
невдоволений

annoying [qKnOIIN] 1. рres. р. від annoy 2. а дратівний; 
прикрий; набридливий, докучливий; how a.! яка при-
крість! 

annual [KxnjMql] 1. n 1) щорічник (книга) 2) однолітня рос-
лина 2. а щорічний; річний; a. income річний прибуток

annually [KxnjMqlI] adv щороку
annuity [qKnjHItI] n щорічна рента; life a. довічна рента
annul [qKncl] v анулювати, відміняти, скасовувати; 

знищувати; the marriage was annuled брак було 
признано недійсним; to a. a judgement скасувати 
рішення суду

annulment [qKnclmqnt] n анулювання, відміна, ска-
сування

annunciation [q!ncnsIKeIS(q)n] n 1) (A.) церк. Благо-
віщення 2) сповіщення, оголошення

anodyne [Kxnq!daIn] 1. a болетамівний 2. n знеболю-
вальний засіб

anomie [KxnPmI] n 1) порушення закону, беззаконня 
2) аномія

anomy [KxnPmI] див. anomie
anorak [Kxnqrxk] n штормівка
anorganic [!xnLKgxnIk] а неорганічний
another [qKncDq] a 1) другий, інший; a. cup of coffee? 

хочете ще чашку кави? 2) подібний; схожий, новий; 
a. Pushkin новий (новоявлений) Пушкін 3) відмінний 
<> a. pair of shoes зовсім інша справа

answer [KRnsq] 1. n 1) відповідь 2) вирішення, 
розв’язання (питання й под.) 3) заперечення 4)  
4) мат. розв’язання (задачі) 5) юр. захист 2. v 1) від-
повідати; to a. the bell (the door) відкрити (відчинити) 
двері (у відповідь на дзвоник, стук і т.п.) 2) реагува-
ти, відзиватися; to a. the name of ... відзиватися на 
ім’я ... 3) задовольняти (що-н.) 4) ручатися (for – за 
кого-н., що-н.) 5) виконувати 6) заперечувати (to – 
що-н.) 7) мати успіх, удаватися  8) слугувати (for – як, 
замість)  a. back грубіянити

answerable [KRnsqrqbl] а 1) відповідальний 2) відпо-
відний 3) на який можна відповісти

ant [xnt] n зоол. мурашка; white a. терміт <> to have 
ants in your pants розм. бути дуже схвильованим 
чим-н.

antagonism [xnKtxgqnIz(q)m] n 1) антагонізм, ворож-
неча 2) опір, протидія (to, against – чому-н.)

ant-bear [Kxntbeq] n зоол. мурахоїд
ante- [KxntI] pref виражає пересування в часі або про-

сторі до-, перед-; antediluvian допотопний; ante-
prandial передобідній

antecedent [!xntIKsJd(q)nt] 1. n 1) попереднє 2) pl 
минуле, минуле життя 3) мат. перший член пропорції 
2. a 1) попередній 2) апріорний 

antechamber [KxntI!tSeImbq] n передпокій, вестибюль
antediluvian [!xntIdIKlHvIqn] 1. n стара людина 2. а 

старомодний 
antenna [xnKtenq] n (pl. antennae [xnKtenJ]) 1) щу-

пальце, вусик (pl antennas [xnKtenqz]) 2) радіоантена
antenuptial [!xntIKncpS(q)l] а дошлюбний
anterior [xnKtI(q)rIq] a 1) анат. передній 2) попередній
anteriority [xn!tI(q)rIKPrItI] n першість; передування; 

старшинство
anthem [KxnT(q)m] 1. n 1) гімн, урочиста пісня; na-

tional a. національний гімн 2) спів; церковний хорал 
2. v поет. співати гімн; оспівувати

anthill [KxnthIl] n мурашник
anthology [xnKTPlqdZI] n антологія
anthropophagi [!xnTrqKpPfqgaI] n pl канібали, людо-

жери, антропофаги
anthropophagy [!xnTrqKpPfqdZI] n людожерство
anticipate [xnKtIsIpeIt] v 1) робити (що-н.) достроково; 

випереджати; to a. payment сплатити достроково 
2) запобігати, відвертати 3) очікувати, передбачати, 
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передчувати 4) сподіватися 5) наближати, приско-
рювати

anticipation [xnKtIsIKpeISn] n очікування та ін. (див. 
anticipate); by a. заздалегідь, наперед; in a. of smth. 
чекаючи на що-н.

anticipatory [xnKtIsIpeItqrI] а 1) попередній 2) достро-
ковий 3) попереджуючий

anticlimax [!xntIKklaImxks] n 1) спад напруження; 
занепад 2) літ. зниження (стилю)

antidotal [KxntIdqMtl] a протиотрутний; a. treatment 
мед. застосування протиотрути

antinomy [xnKtInqmI] n 1) суперечність, антиномія 
2) парадокс

antipathetic(al) [!xntIpqKTetIk(ql)] a антипатичний, 
огидний, бридкий

antipathy [xnKtIpqTI] n 1) відраза, антипатія 2) несу-
місність

antipyretic [!xntIpaI(q)KretIk] 1. n жарознижувальний 
засіб 2. а жарознижувальний

antiquated [KxntIkweItId] a 1) застарілий 2) старомод-
ний 3) старий, старезний (про людей)

antique [xnKtJk] 1. n 1) антикварна (старовинна) річ 
2) витвір (пам’ятка) стародавнього (особ. античного) 
мистецтва 2. а 1) давній; антикварний 2) античний 
3) старомодний

antiquity [xnKtJkwItI] n 1) старовина 2) класична дав-
нина, античність 3) (зазв. рl) старожитності

anvil [KxnvIl] n ковадло <> between the hammer and 
the a. між молотом і ковадлом; on (або upon) the a. 
перен. в роботі, під час обговорення

anxiety [xNKzaIqtI] n 1) хвилювання, тривога 2) турбота 
3) палке бажання (for – чого-н.; to)

anxious [KxNkSqs] a 1) занепокоєний, що хвилюєть-
ся (for, about – про що-н.); to be (або feel) a. about 
турбуватися про 2) тривожний (про момент, час) 
3) що прагне (до чого-н.); I am a. to see him мені дуже 
хочеться побачити його <> to be on the a. seat (або 
bench) амер. сидіти як на голках, мучитися невідо-
містю

any [KenI] 1. pron indef. 1) який-небудь, будь-який, 
скільки-небудь (як питання) 2) усякий, будь-який 
(як ствердження) 3) жодний, ніякий (як заперечення) 
2. adv 1) ніскільки, анітрохи, скільки-небудь (з порів-
няльним ступенем) 2) взагалі, зовсім

anybody [KenIbPdI] 1. n розм. поважна (впливова) особа 
2. pron indef. 1) хто-небудь, хтось (як питання) 2) уся-
кий (як ствердження) 3) ніхто (як заперечення)

anyone [KenIwcn] pron indef. 1) хто-небудь, хтось (як 
питання) 2) усякий, кожний (як ствердження) 3) ніхто 
(як заперечення)

anything [KenITIN] pron indef. 1) що-небудь, будь-що, 
щось (як питання) 2) ніщо (як заперечення) 3) що зав-
годно, усе

anyway [KenIweI] adv (тж anyhow) 1) яким-небудь чи-
ном, так або інакше, будь-яким способом (в ствер-

джувальних реченнях) 2) ніяк (у заперечних реченнях) 
3) в усякому разі, що б там не було 4) як-небудь, абияк

anywhere [KenIweq] adv 1) скрізь, всюди 2) де-небудь, 
будь-де, десь, куди-небудь, кудись (у питальних речен-
нях) 3) нікуди (у заперечних реченнях) 4) де завгодно, 
будь-де, куди завгодно (у стверджувальних реченнях) 
<> anywhere from ... to ... де-н. у межах від ... до ...

apart [qKpRt] adv 1) убік, осторонь, на віддалі; joking a. 
без жартів 2) порізно, окремо 3) крім, незалежно від 
4) на частини, на шматки  a. from не враховуючи

apartment [qKpRtmqnt] n 1) pl мебльовані кімнати 
2) кімната; житло, приміщення 3) амер. квартира 
4) attr.: a. house амер. багатоквартирний будинок

apathetic [!xpqKTetIk] а байдужий, апатичний
apathy [KxpqTI] n апатія, байдужість; млявість
аре [eIp] 1. n 1) (людиноподібна) мавпа 2) мавпа, крив-

ляка 2. v мавпувати, наслідувати; передражнювати
аре-man [KeIp!mxn] n 1) мавпоподібна людина 2) при-

мат
aperient [qKpIqrIqnt] мед. 1. n проносне 2. а проносний
aperture [KxpqtSq] n 1) отвір; шпара; щілина 2) буд. 

проліт, проріз
apex [KeIpeks] n (pl тж apices [KeIpeksiz]) 1) верхівка, 

вершина, верх; найвища точка 2) астр. зеніт 3) буд. 
гребінь 4) attr.: a. stone буд. ключовий камінь

aphrodisiac [!xfrqKdIzIxk] 1. n засіб, що посилює ста-
теве почуття 2. a 1) хтивий 2) збудливий 

apiarist [KeIpIqrIst] n бджоляр
apiary [KeIpIqrI] n пасіка
apical [KeIpIk(q)l], [KxpIk(q)l] а верхівковий, апікальний
apish [KeIpIS] a 1) мавпячий 2) дурний, недоумкуватий
apologetic(al) [q!pPlqKdZetIk(ql)] a 1) вибачливий 

2) примирливий; he spoke in an a. tone він говорив 
примирливим тоном 3) захисний, виправдувальний, 
апологетичний

apologise [qKpPlqdZaIz] v вибачатися (for – за що-н., 
to – перед ким-н.), перепрошувати

apology [qKpPlqdZI] n 1) вибачення, пробачення; to 
make (або to offer) an (або one’s) a. попросити ви-
бачення 2) захист, виправдання 3) розм. що-небудь 
другорядне (неістотне), погана заміна; a mere a. for 
a dinner поганий обід; який же це обід

apoplectic(al) [!xpqKplektIk(ql)] a апоплексичний 
2) розм.  дратівливий

apoplexy [KxpqpleksI] n мед. параліч, удар, апоплексія
apostasy [qKpPstqsI] n 1) віровідступництво 2) рене-

ґатство
apostolic(al) [!xpqKstPlIk(ql)] a 1) апостольський 

2) папський
apostrophe [qKpPstrqfI] n лінґв. апостроф (знак «’»)
appal [qKpLl] v жахати, лякати
appalling [qKpLlIN] 1. рres. р. від appal 2. а приголом-

шливий, жахливий, страхітливий
apparatus [!xpqKreItqs] n (pl тж без змін, apparatuses 

[!xpqKreItqsiz]) 1) прилад, інструмент; апарат 2) апа-
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ратура; механізм 3) гімнастичний снаряд 4) апарат 
(державний) 5) фізіол. органи; the digestive a. органи 
травлення

apparent [qKpxrqnt] a 1) видимий 2) явний, наочний, 
безсумнівний; a. time справжній (астрономічний) час 
3) гаданий, позірний 4) справжній, істинний

apparently [qKpxrqntlI] adv 1) явно, безсумнівно, оче-
видно 2) мабуть, певно, напевне

apparition [!xpqKrIS(q)n] n 1) поява; явище 2) видіння; 
привид 

appeal [qKpJl] 1. n 1) заклик, звернення (to – до кого-н.) 
2) відозва 3) прохання (for – про що-н.) 4) привабли-
вість 5) потяг (до чого-н.) 6) юр. апеляція; право на 
апеляцію 2. v 1) звертатися, закликати 2) прохати 
3) приваблювати; подобатися 4) юр. подавати апе-
ляційну скаргу <> to a. to the country розпустити 
парламент і призначити нові вибори; to a. from Philip 
drunk to Philip sober просити про відмову від нео-
бдуманого рішення

appealing [qKpJlIN] 1. рres. р. від appeal 2 2. a 1) благаю-
чий, зворушливий 2) привабливий; чарівний

appear [qKpIq] v 1) показуватися, з’являтися 2) виявля-
тися 3) свідчити 4) справляти враження 5) виступа-
ти (публічно) 6) видаватися (друком) 7) стати (перед 
судом)

appearance [qKpIqrqns] n 1) поява; з’явлення; to make 
an (one’s) a. показуватися, з’являтися; to put in an a. 
прийти (з’явитися) ненадовго (на збори, вечірку і под.) 
2) зовнішній вигляд, зовнішність 3) видимість, очевид-
ність;  to all appearance(s) судячи з усього; здається, 
очевидно 4) виступ (на сцені, трибуні тощо); first 
a. дебют 5) вихід з друку 6) явище (зазв. загадкове); 
феномен 7) привид, примара

appeasable [qKpJzqb(q)l] а поступливий, згідливий; 
лагідний

appease [qKpJz] v 1) заспокоювати 2) тамувати 3) по-
легшувати (горе, біль) 4) потурати, догоджати

appellant [qKpelqnt] 1. n юр. апелянт; скаржник 2. a 
1) що апелює, що скаржиться 2) апеляційний

appellate [qKpelIt] а юр. апеляційний; a. court апеля-
ційний суд

appellative [qKpelqtIv] 1. n 1) ім’я, назва 2) грaм. за-
гальний іменник 2. a грам. загальний (про іменник)

appellee [!xpeKlJ] n юр. відповідач за апеляцією
append [qKpend] v 1) прикріпляти, приєднувати 2) до-

давати (до чого-н.)
appendage [qKpendIG] n додаток; доважок 
appertain [!xpqKteIn] v 1) стосуватися (to – чого-н.) 

2) входити до складу (чого-н.)
appetence [KxpIt(q)ns] n 1) бажання (of, for, after) 2) по-

тяг (особ. статевий; for)
appetenсу [KxpIt(q)nsI] див. appetence
appetite [KxpItaIt] n 1) апетит 2) бажання; схильність 

3) інстинктивний потяг <> a. comes with eating при-
слів. апетит приходить під час їжі

appetizing [KxpItaIzIN] а 1) апетитний, що викликає 
апетит; смачний 2) привабливий

applaud [qKplLd] v 1) оплескувати 2) захоплюватися; вітати
applause [qKplLz] n 1) оплески; овація 2) захоплення
apple [Kxp(q)l] n 1) яблуко 2) бот. яблуня <> Adam’s 

a. анат. адамове яблуко, кадик; a. of discord яблуко 
розбрату; a. of the eye анат. зіниця ока; the rotten 
a. injures its neighbours прислів. паршива вівця всю 
отару поганить

apple cart [KxplkRt] n візок з яблуками <> to upset 
smb.’s a. руйнувати чиї-н. плани; вставляти палиці 
в колеса

applejack [KxpldZxk] n амер. яблучна горілка (тж 
брит. applebrandy)

apple-pie [!xplKpaI] n кул. яблучний пиріг <> a. order 
зразковий порядок, добрий лад

appliance [qKplaIqns] n 1) пристрій, прилад; domestic 
electric appliances побутові електроприлади 2) елек-
троприлад 3) attr.: a. load ел. побутове навантаження

applicable [KxplIkqb(q)l] а придатний; відповідний, 
підхожий (to – до чого-н.)

applicant [KxplIkqnt] n 1) претендент, кандидат 2) про-
хач

application [!xplIKkqISn] n 1) заява; to put in an a. по-
дати заяву 2) прикладання (пластиру й под.) 3) ужи-
вання (ліків) 4) старанність, ретельність, уважність, 
ревність (тж a. to work)

application form [xplI!keISnKfLm] n анкета при вступі 
на роботу

apply [qKplaI] v 1) звертатися (for – за довідкою, дозво-
лом; to – до кого-н.) 2) стосуватися, належати 3) вико-
ристовувати; вживати (ліки і под.) 4) прикладати 5) refl 
спрямовувати свою увагу (to – на що-н.)

appoint [qKpOInt] v 1) затверджувати (на посаді) 2) до-
мовлятися, призначати (побачення й под.); to a. a 
meeting призначати зустріч 3) пропонувати 4) опо-
ряджувати; устатковувати

appointed [qKpOIntId] 1. р. р. від appoint 2. а 1) призна-
чений, зумовлений; to come at the a. time прийти в 
призначений час 2) обладнаний

appointment [qKpOIntmqnt] n 1) зустріч, побачення; 
to keep (to break) an a. прийти (не прийти) на при-
значену зустріч; to make an a. домовитися по зустріч 
2) призначення (на посаду); to hold an a. займати по-
саду 3) посада 4) pl обладнання 5) pl умеблювання, ме-
блі 6) юр. розподіл спадкового майна за дорученням

apportion [qKpLS(q)n] v 1) розподіляти; to a. one’s time 
розподілити свій час 2) призначати

apposite [KxpqzIt] а доречний; вдалий; an a. remark 
влучне зауваження

appraisal [qKpreIz(q)l] n оцінка
appraise [qKpreIz] v оцінювати, розцінювати
appreciable [qKprJSqb(q)l] а 1) помітний; значний 2) оці-

нюваний
appreciate [qKprJSIeIt] v 1) розуміти цінність 2) оцінюва-
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ти (належно); I a. your kindness я дуже ціную вашу до-
броту 3) ураховувати, зважати 4) розрізняти 5) підви-
щувати ціну 6) підвищуватися в ціні 7) визначати ціну

appreciation [qKprJSIKeISn] n 1) висока оцінка 2) пра-
вильне розуміння, оцінювання 3) вдячність (за що-н.) 
4) позитивна рецензія, схвальний відгук 5) належна 
оцінка 6) підвищення цінності

appreciative [qKprJSIqtIv] а 1) який уміє цінувати 
2) вдячний 3) сприйнятливий

apprehend [!xprIKhend] v 1) розуміти, схоплювати 
2) затримувати, заарештовувати 3) передбачати, 
очікувати, передчувати (що-н. недобре)

apprehensible [!xprIKhensqbl] а 1) зрозумілий 2) по-
мітний

apprehension [!xprIKhenSn] n 1) (часто pl) побоюван-
ня, страх; тяжкі передчуття 2) розуміння, здатність 
схоплювати; сприйнятливість, кмітливість 3) арешт, 
затримання 4) думка, ідея, концепція, уявлення

apprehensive [!xprIKhensIv] a 1) тямущий, кмітливий 
2) сповнений страху

apprentice [qKprentIs] 1. n 1) учень 2) новачок; почат-
ківець 2. v віддавати в науку (до майстра)

apprise [qKpraIz] v повідомляти, інформувати, спові-
щати

approach [qKprqMtS] 1. n 1) наближення, настання 2) під-
хід, підступ (тж перен.) 3) pl спроби; аванси 4) (зазв. 
pl) війс. апрош; підступ 5) attr.: a. road під’їзна дорога; 
під’їзна колія 2. v 1) наближатися, наставати 2) до-
рівнювати 3) звертатися (із пропозицією та под.); 
починати переговори (перемовини) 4) намагатися 
вплинути (на кого-н.) 

approachable [qKprqMtSqbl] а 1) що охоче йде назустріч 
(пропозиціям і под.) 2) досяжний

approbation [!xprqKbeIS(q)n] n 1) схвалення; затвер-
дження 2) апробація 3) санкція, згода

appropriate 1. а [qKprqMprIqt] 1) відповідний, підхожий 
2) властивий, притаманний (to, for) 3) присвоєний, на-
лежний 4) корисливий, еґоїстичний 2. v [qKprqMprIeIt] 
1) красти, привласнювати 2) призначати, асиґнувати 
3) пристосовувати

appropriation [q!prqMprIKeIS(q)n] n 1) привласнення 
2) призначення, виділення, асиґнування <> A. Bill 
фінансовий законопроект

approval [qKprHv(q)l] n 1) схвалення, схвальний відгук; 
to meet with a. дістати схвалення 2) затвердження; 
згода; санкція 3) розгляд

approve [qKprHv] v 1) схвалювати (of – що-н.) 2) затвер-
джувати, санкціонувати 3) перевіряти 4) юр. засудити

approvingly [qKprHvINlI] adv схвально; ствердно
approximate 1. a [qKprPksImIt] 1) приблизний 2) близь-

кий (to – до чого-н.), що знаходиться близько 2. v 
[qKprPksImeIt] 1) наближатися; майже збігатися (від-
повідати) 2) наближати, зближувати

approximately [qKprPksImItlI] adv приблизно, набли-
жено, майже; highly a. дуже приблизно

approximation [qKprPksIKmeISn] n 1) наближення; 
приблизне значення 2) приблизна сума (кількість) 
3) зближення 4) мат. апроксимація 

appurtenance [qKpBtInqns] n (зазв. рl) 1) аксесуари 
2) належність (до кого-н., чого-н.) 3) придаток

appurtenant [qKpBtInqnt] а 1) належний 2) доречний
apricot [KeIprIkPt] n 1) абрикоса 2) бот. абрикосове 

дерево 3) абрикосовий колір
April [KeIprql] n 1) квітень (місяць) 2) attr. квітневий <> a. 

weather то дощ, то сонце; перен. то сміх, то сльози
April Fool’s Day [!eIprqlKfHlzdeI] n перше квітня (свято) 
apron [KeIprqn] n 1) фартух 2) запона (в екіпажі, санях) 

3) театр. авансцена
apt [xpt] a 1) підхожий 2) схильний; a. to take fire легко-

займистий 3) здібний 4) predic. імовірний 5) виразний, 
емоційний

aptitude [KxptItjHd] n 1) здібність; кмітливість 2) при-
датність; 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; во-

дянистий; a. solution водний розчин
aquiline [KxkwIlaIn] а орлиний
Arab [Kxrqb] 1. n 1) араб; арабка 2) арабський кінь <> 

street A. безпритульна дитина 2. а арабський
arable [Kxrqb(q)l] 1. n рілля, оранка 2. а орний; об-

роблюваний
arachnid [qKrxknId] n ент. павукоподібна комаха
arbiter [KRbItq] n 1) юр. арбітр 2) володар 3) верхо-

вний суддя
arbitral [KRbItrql] а арбітражний, третейський
arbitrament [RKbItrqmqnt] n 1) юр. арбітраж 2) необме-

жена верховна влада 3) авторитетне рішення
arbitrary [KRbItrqrI] a 1) довільний, випадковий 

2) вередливий, примхливий 3) владний, деспотичний 
4) мат. довільний

arboraceous [!RbqKreISqs] a деревоподібний; деревний
arboreous [RKbLrIqs] a 1) лісистий 2) деревоподібний 

3) деревний
arbour [KRbq] n альтанка
Arbour Day [KRbqdeI] n день саджання дерев (у США, 

Австралії, Н. Зеландії)
arc [Rk] 1. n 1) мат. дуга 2) райдуга 3) електрична дуга 

4) attr. дуговий; a. lamp дугова лампа 2. v ел. утво-
рювати дугу

arcadian [RKkeIdIqn] 1. n мешканець щасливої країни 
Аркадії 2. а 1) аркадський; ідилічний 2) сільський

arcane [RKkeIn] а таємний, прихований, містичний
arcanum [RKkeInqm] n (pl arcanа [RKkeInq]) 1) зазв. pl 

таємниця 2) заст. зілля
arch I [RtS] 1. n 1) арка 2) дуга; прогин 3) райдуга, веселка 

4) attr. арочний 2. v 1) надавати форми арки 2) згинати 
(вигинати) дугою 3) перекривати склепінням
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arch II [RtS] a 1) головний 2) заклятий 3) лукавий, хитрий
arch- [RtS-] pref архі- 1) головний, старший; archdeacon 

архідиякон 2) найбільший; страшенний; запеклий; 
непроторенний; arch-liar страшенний брехун 3) рідк. 
перший, найперший; arch-founder засновник

archaeologist [!RkIKPlqdZIst] n археолог
archaeology [!RkIKPlqdZI] n археологія
archaic [RKkeIIk] а архаїчний, застарілий
archbishop [!RtSKbISqp] n архієпископ
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 [!RkIKpelqgqu] n (pl archipelagos, 

archipelagoes [!RkIKpelqgquz]) 1) архіпелаг; група 
островів 2) море з численними островами

architect [KRkItekt] n 1) архітектор, будівничий; civil a. 
архітектор цивільного будівництва 2) перен. творець; 
a. of one’s own fortunes коваль (творець) свого щастя

architectonics [!RkItekKtPnIks] n pl (ужив. як sing) 1) ар-
хітектура 2) архітектоніка

architectural [!RkIKtektSqrql] a архітектурний; a. engi-. engi-engi-
neering будівельна техніка

architecture [KRkItektSq] n 1) архітектура 2) архітек-
турний стиль 3) будова, структура; the a. of a speech 
будова мови

archive [KRkaIv] n архів
archivist [KRkIvIst] n архіваріус
archly [KRtSlI] adv 1) лукаво, пустотливо 2) підступно, хитро
archness [KRtSnIs] n 1) пустотливе лукавство; насміш-

куватість 2) підступність, хитрість
arctic [KRktIk] 1. n (the А.) Арктика 2. a 1) арктичний, по-

лярний, північний 2) холодний; льодяний, крижаний
Arctic Circle [!RktIkKsBkl] n Північне полярне коло
arctic fox [KRktIkfOks] n зоол. песець
arcuate [KRkjM(e)It] a дугоподібний, аркоподібний, зі-

гнутий
arcuated [KRkjM(e)ItId] a див. arcuate
ardent [KRd(q)nt] a 1) гарячий, палкий, пристрасний, 

запопадливий, ревний; a. love палке кохання 2) пала-
ючий; a. heat спека <> a. spirits спиртні напої

ardour [KRdq] n 1) пристрасть, запал, завзяття, палкість 
2) жар, спека

arduous [KRdjuqs] 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.)] 

v  pl pres. від be
area [Ke(q)rIq] n 1) площа, простір, ділянка 2) мат. 

площа 3) район; зона; край; область; residential a. 
жилий район 4) розмах, масштаб; wide a. of thought 
широкий кругозір 5) сфера, галузь, царина

arena [qKrJnq] n 1) арена 2) місце подій; поле діяльності
arenaceous [!qrJKneISqs] a 1) піщанистий; піщаний; що 

містить пісок 2) що росте на піску
argil [KRdZIl] n гончарна (біла) глина
argillaceous [!RdZIKleISqs] а глинистий; що містить 

глину
argot [KRgqu] n фр. арґо, жарґон
arguable [KRgjuqb(q)l] а 1) спірний, сумнівний 2) до-

казовий
argue [KRgju] v 1) сперечатися (with, against – з ким-н.; 

about – про що-н.); арґументувати, доводити; to a. 
against виступати проти; to a. smth. away відмо-
витися від чого-н.; to a. in favour of smth. наводити 
доводи на користь чого-н.; to a. smth. out with smb. 
домовитися з ким-н. про що-н. 2) обговорювати 3) пе-
реконувати (into, out – у чому-н.); доводити (кому-н. 
помилковість його переконання) (out of ) 4) свідчити, 
бути доказом; it argues (to be)  an honest-man це до-
водить, що він чесна людина 5) юр. визнавати винним, 
обвинувачувати 

argument [KRgjumqnt] n 1) дискусія, спір; a matter of 
a. спірне питання 2) доказ, арґумент (for – на користь 
чого-н.; against – проти чого-н.); a strong a. перекон-
ливий доказ; a weak a. слабкий доказ 3) арґументація 
4) короткий (стислий) зміст (книги) 5) мат. аргумент, 
незалежна змінна величина

aria [KRrIq] n муз. арія
arid [KxrId] а 1) сухий, посушливий; безводний; a. re-. re-re-

gion посушливий район; пустельна область 2) без-
плідний, неродючий (про ґрунт) 3) сухий, нудний, 
нецікавий

aridity [qKrIdqtI] n 1) сухість; посушливість 2) неродю-
чість 3) нудота

Aries [Ke(q)rJz] 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
aristocratic [!xrIstqKkrxtIk] а аристократичний
arithmetic [qKrITmqtIk] n арифметика; лічба
arithmetic(al) [!qrITKmqtIk(ql)] а арифметичний
ark [Rk] n 1) ящик, ковчег 2) корабель; амер. баржа 

<> must have come out of the a. а) з луни впав (про 
кого-н. хто не розуміє того що відбувається) б) що-
н. застаріле 

arm I [Rm] n 1) рука (від кисті до плеча); a child in arms 
немовля; arm-in-arm під руку, рука в руку; to fold in 
one’s arms обійняти; to fold one’s arms сидіти, склав-
ши руки; to keep smb. at arm’s length тримати кого-н. 
на належній відстані; with open arms з розкритими 
обіймами 2) передня лапа (тварини) 3) рукав; a. of 
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the river рукав ріки 4) ручка, бильце (крісла) 5) (вели-
ка) гілка 6) сила, влада 7) тех. плече (підойми); ручка, 
рукоятка; стріла (крана); спиця (колеса)

arm II [Rm] 1. n 1) (зазв. рl) зброя; in (або under) arms 
озброєний; to lay down arms скласти зброю; to take 
up arms тж to appeal to arms братися до зброї; up 
in arms готовий до боротьби 2) зазв. рl військова про-
фесія 3) рід військ 4) рl війна, воєнні дії 5) рl герб (зазв. 
coat of arms) 6) pl attr.: arms race гонитва озброєнь 2. 
v 1) озброювати(ся) (тж перен.) 2) заряджати

armament [KRmqmqnt] n 1) (зазв. рl) зброя; боєприпаси 
2) озброєння 3) (зазв. рl) збройні сили 4) attr.: a. factory 
(або work) воєнний завод 5) pl attr.: armaments drive 
(або race) гонитва озброєнь

armchair [KRmtSeq] 1. n крісло (з бильцями) 2. а ка-
бінетний

armed [Rmd] 1. р. р. від arm II 2 2. а озброєний; укріп-
лений; a. forces збройні сили

Armenian [RKmJnjqn] 1. n 1) вірмен 2) вірменська мова 
2. a вірменський

armful [KRmfMl] n 1) оберемок 2) велика кількість 
3) кількість чого-н. що можна нести у одній або двох 
руках

armhole [KRmhqMl] n пройма
armistice [KRmIstIs] n припинення військових дій; 

перемир’я
armorial [RKmLrIql] 1. n гербовник 2. а геральдичний, 

гербовий
armory [KRmqrI] n геральдика
armour [KRmq] 1. n 1) озброєння; обладунок; панцер 

2) панцер (корабля й под.) 3) збір. панцерникові вій-
ська 4) скафандр (водолаза) 5) attr. броньований, 
панцирний 2. v покривати панцером

armour-clad [KRmqklxd] 1. n панцерник 2. а панцер-
ний, панцерований

armoured [KRmqd] 1. р. р. від armour 2. а панцерова-
ний; a. car бронемашина; a. concrete залізобетон; 
a. forces бронесили; a. train бронепоїзд; a.troops 
бронетанкові війська

armourer [KRmqrq] n 1) власник збройового заводу 
2) зброяр 3) війс. завідувач зброї

armoury [KRmqrI] n склад зброї, арсенал
armpit [KRmpIt] n анат. пахва, пахвова ямка
armrest [KRmrest] n підлокітник
army [KRmI] n 1) армія; A. in the Field діюча армія; 

standing a. постійна армія; to enter (або to join, to 
go into) the a. вступити до армії, вступити на військо-
ву службу 2) безліч; маса 3) товариство, організація 
4) attr. армійський; що стосується (належить до) армії; 
a. headquarters штаб армії

aroma [qKrqMmq] n 1) аромат, приємний запах, пахощі 
2) відтінок 3) особливість; присмак

aromatic [!xrPKmxtIk] а ароматичний; запашний, па-
хучий, духмяний

arose [qKrqMz] past від arise

around [qKraund] 1. adv 1) усюди 2) розм. поблизу, 
близько, неподалік, недалеко; a. here у цьому ра-
йоні; десь близько; to hang a. бути поблизу; to get 
(або to come) a. підійти, наблизитися <> to get a. 
to doing smth. збиратися зробити що-н.; збиратися 
здійснити намір 2. prep. 1) навкруги 2) по; за; to walk 
a. the town гуляти по місту; a. the corner за рогом 
3) біля, близько, приблизно; he paid a. ten dollars 
він заплатив близько десяти доларів

around-the-clock [q!raMndDqKklPk] a (тж round-the-
clock) цілодобовий

arouse [qKraMz] v 1) пробуджувати; викликати, збуджу-
вати (почуття, енергію); to a. one’s interest виклика-
ти інтерес 2) будити 3) прокидатися, пробуджуватися 
4) дратувати, роздратовувати

arraign [qKreIn] v 1) юр. притягати до суду; обвинувачу-
вати 2) чіплятися, присікуватися

arrange [qKreIndZ] v 1) упорядковувати, приводи-
ти до ладу 2) розташовувати (у певному порядку) 
3) улаштовувати(ся) 4) умовлятися, домовлятися; to 
a. with smb. about smth. домовитися з ким-н. про 
що-н. 5) уживати заходів, підготовляти (for) 6) ула-
годжувати (суперечку); доходити згоди 7) присто-
совувати; переробляти 8) муз. аранжувати 9) тех. 
монтувати

arrangement [qKreIndZmqnt] n 1) приведення у по-
рядок, класифікація 2) розташування 3) улаштування 
4) угода, домовленість; to come to an a. дійти згоди, 
домовитися, порозумітися; to make arrangements 
домовлятися (про що-н.); організовувати (що-н.) 
5) (зазв. pl) приготування, заходи, креслення, пла-
ни 6) пристосування, переробка (для сцени і под.) 
7) пристрій, механізм (для полегшення роботи) 8) муз. 
аранжування 9) тех. монтаж, установлення

arrant [Kxrqnt] а справжній; дійсний; страшенний, чис-
тісінький; a. nonsense чистісінька нісенітниця

arras [Kxrqs] n pl гобелени (шпалери), заткані фіґурами
array [qKreI] 1. n 1) лава, бойовий порядок (тж battle 

a.) 2) військо 3) маса, безліч, сила-силенна 4) обч. 
матриця; таблиця 5) юр. список присяжних 6) поет. 
пишний одяг, вбрання 2. v 1) шикувати в бойовий по-
рядок 2) юр. складати список присяжних 3) вбирати 
(in – у що-н.); прикрашати (in – чим-н.)

arrearage [qKrIqrIdZ] n 1) заборгованість, відставання 
2) pl борги 3) запас

arrears [qKrIqz] n pl 1) заборгованість, борги, недоїмки; 
to be in a. мати заборгованість; відставати (напр. у 
роботі) 2) відставання

arrest [qKrest] 1. n 1) затримання, арешт; under a. під 
арештом; house a. тж a. to the room домашній арешт 
2) накладання арешту (на майно) 3) затримка, зупин-
ка; відстрочення, припинення; a. of judgement від-
строчення виконання вироку 4) юр. рішення суду 2. 
v 1) заарештовувати, затримувати 2) накладати арешт 
(на майно) 3) зупиняти; затримувати (ріст) 4) прико-
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вувати (увагу й под.) 5) тех. припиняти дію; вимикати 
(прилад, машину); гальмувати

arrival [qKraIv(q)l] n 1) прибуття 2) новоприбулий 3) при-
йняття, досягнення (угоди й под.)

arrive [qKraIv] v 1) прибувати, приїжджати; приходи-
ти (at, in, upon) 2) досягати (at – чого-н.); to a. at a 
conclusion дійти висновку 3) досягти успіху; an actor 
who has arrived актор, який досяг успіху 4) наставати 
(про час, подію) 5) відбуватися, траплятися (про події)

arrogance [Kxrqgqns] n 1) зарозумілість, пихатість, 
пиха, гордовитість 2) самовпевненість

arrogate [KxrogeIt] v 1) зарозуміло (зухвало) вимагати 
2) привласнювати 3) безпідставно приписувати (to – 
що-н. кому-н.)

arrow [Kxrqu] n 1) стріла 2) стрілка (на схемах і под.) 
3) стрілка-покажчик

arrow-head [Kxrqu-hqd] n наконечник, вістря стріли
arrowy [KxrquI] a 1) стрілоподібний, стрілчастий 2) пе-

рен. гост рий; уїдливий, ущипливий; a. tongue гострий 
на язик

arsenal [KRs(q)n(q)l] n 1) арсенал; цейхгауз 2) перен. 
зброя, засоби

arsenic 1. n [KRs(q)nIk] хім. арсен 2. a [RKsenIk] хім. 
арсеновий 

arson [KRs(q)n] n юр. підпал
art [Rt] n 1) мистецтво 2) майстерність, вправність 3) рl 

(the arts) гуманітарні науки 4) творчість, уміння; знан-
ня 5) (зазв. рl) хитрощі, підступність 6) attr. художній; 
a. school художнє училище <> black a. чорна магія

artefact [KRtIfxkt] n предмет матеріальної культури
artery [KRtqrI] n 1) анат. артерія 2) маґістраль, голо-

вний шлях
artesian [RKtJzIqn] а артезіанський
artful [KRtf(q)l] а 1) спритний; хитрий 2) вправний, 

меткий
artfulness [KRtfqlnqs] n 1) спритність; хитрість 2) вправ-

ність, меткість, умілість
article [KRtIk(q)l] n 1) предмет, виріб, річ; an a. of food 

продукт харчування 2) стаття (у друкованому виданні); 
leading a. передова стаття 3) стаття; пункт, параграф 
4) грам. артикль, член 2. v 1) пред’являти пункти обви-
нувачення (against – проти кого-н., for – у чому-н.) 2) ви-
кладати по пунктах 3) віддавати за контрактом в науку

articular [RKtIkjMlq] а анат. суглобовий
artifice [KRtIfIs] n 1) винахід, вигадка 2) майстерна ви-

тівка; хитрість 3) спритність, уміння
artificer [RKtIfIsq] n 1) винахідник 2) ремісник 3) слюсар, 

механік
artificial [!RtIKfISql] 1. n pl 1) штучні добрива 

2) амер. штучні квіти 2. a 1) штучний, синтетичний; 
a. atmosphere тех. кондиційоване повітря; a. butter 
маргарин; a. intelligence штучний інтелект (розум); 
a. numbers мат. логарифми; a. person юридична 
особа; a. respiration штучне дихання 2) удаваний, 
напускний; неприродний

artificiality [!RtIfISIKxlItI] 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
artistic [RKtIstIk] a 1) артистичний 2) художній; мис-

тецький
arum lily [!eqrqmKlIlI] n бот. 1) арум 2) розм. біла лілія 

(висока)
as [xz (повна ф.)]; [qz]; [z (скор. ф.)] 1. pron rel. 1) який, кот-

рий 2) як, що 2. adv 1) як; згідно; щодо 2) як наприклад 
3) так (у головному реченні) 4) (з inf.) : be so good a. to 
come будьте ласкаві, приходьте; a. if, a. though неначе; 
a. it were так би мовити; нібито, немовби <> a. ... a. ... 
так само як; a. a matter of fact само собою зрозуміло; 
a. good a. по суті; фактично, майже; a. far a. наскільки; 
так далеко, (аж) до; a. for щодо, стосовно; a. for me 
щодо мене; a. much as стільки, скільки; a. much a. you 
like стільки, скільки ви хочете; a. to тж a. concerns 
тж a. concerning відносно, щодо, що стосується; a. 
well також 3. cj 1) тоді, коли; у той час як (тж just a.) 
2) оскільки, тому що; через те що; бо 3) хоч; як би не

ascend [qKsend] v 1) підніматися, сходити; to a. a moun- a. a moun-a. a moun-. a moun-a moun- moun-moun-
tain піднятися в гору 2) просуватися (по службі) 3) по-
ходити; вести родовід (від кого-н.) 4) ав. набирати 
висоту

ascendancy [qKsendqnsI] n влада, панування, доміну-
ючий вплив (over)

ascendant [qKsendqnt] 1. n вплив, влада, перевага, 
переважання; to be in the a. панувати, мати великий 
вплив 2. a 1) висхідний 2) панівний, переважний

ascension [qKsenS(q)n] n 1) сходження, підйом; balloon 
a. політ на повітряній кулі 2) (A.) рел. Вознесіння

ascent [qKsent] n 1) сходження, підйом; rapid a. крутий 
підйом 2) підвищення, просування (по службі), набут-
тя (популярності й под.) 3) стрімкість, узвіз

ascertain [!xsqKteIn] v установлювати, з’ясовувати; пе-
реконуватися, пересвідчуватися; to a. the situation 
з’ясувати становище

ascertainment [!xsqKteInmqnt] n з’ясування, установ-
лення; засвідчення

ascetic [qKsetIk] 1. n 1) аскет 2) самітник, пустельник  2. 
а 1) аскетичний 2) стриманий 3) відлюдний

asceticism [qKsetIsIzm] n аскетизм
ascribe [qKskraIb] v приписувати (to – кому-н.)
asexual [eIKsekSMql], [eIKseksjMql] а 1) асексуальний, 

безстатевий 2) біол. нестатевий, веґетативний
ash I [xS] 1. n 1) (зазв. pl) зола, попіл; to burn to ashes 

спалювати дотла 2) pl прах, останки <> to turn to 
dust and ashes розвіятися прахом (про надії) 2. v 
посипати попелом

ash II [xS] n бот. ясен; mountain (або wild) a. горобина
ashamed [qKSeImd] a predic. присоромлений; to be a. 

of smth. соромитися чого-н.;  to be (або to feel) a. for 
smb. соромитися за кого-н.
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ashbin [KxSbIn] n 1) ящик, урна для сміття 2) тех. золь-
ник

ashtray [KxStreI] n 1) попільничка 2) тех. зольник
ashy [KxSI] a 1) попільний, з попелу 2) блідий 3) по-

критий попелом
Asian [KeIS(q)n], [KeIZ(q)n] 1. n азіат; азіатка 2. а азій-

ський
aside [qKsaId] 1. n слова, які автор вимовляє убік 2. adv 

1) убік; осторонь; to take smb. a. відвести когось убік 
2) окремо  a. from амер. крім, за винятком

asinine [KxsInaIn] a 1) дурний, упертий 2) ослячий
ask [Rsk] v 1) питати, запитувати 2) довідуватися (about, 

after, for – про кого-н., що-н.); to a. after smb.’s health 
питати про чиє-н. здоров’я 3) питати, хотіти бачити 
(for – кого-н.) 4) (по)просити (for – що-н.); to a. a favour 
(for help) просити про послугу (про допомогу) 5) за-
прошувати (розм. тж a. out) 6) правити; he asked a 
high price він правив високу ціну 7) вимагати; it asks 
(for) attention це потребує уваги

askance [qKskxns] adv 1) криво, косо 2) скоса, з підо-
зрою (поглядати)

asking [KRskIN] 1. рres. р. від ask 2. n звернення із за-
питанням; запитання 

asleep [qKslJp] a predic. 1) сплячий; to be a. спати; to fall 
a. заснути 2) тупий, млявий 3) онімілий, затерплий 
(про руку, ногу) 4) евф. що заснув навіки

asp I [xsp] n осика
asp II [xsp] n 1) аспід; кобра 2) поет. отруйна змія
asparagus [qKspxrqgqs] n спаржа
aspect [Kxspekt] n 1) аспект, сторона, бік; точка зору 

2) (зовнішній) вигляд, вираз (очей, обличчя) 3) сторо-
на 4) рl перспективи; economic aspects економічні 
перспективи 5) грам. вид 6) ракурс

asperity [xKsperItI], [qKsperItI] n 1) різкість, бруталь-
ність (тону); жорстокість (характеру); to speak with 
a. говорити (розмовляти) різко 2) (зазв. pl) труднощі, 
злигодні 3) суворість (клімату) 4) шерехатість, не-
рівність

asperse [qKspBs] v ганьбити, паплюжити, зводити на-
клеп

aspersion [qKspBSn] n ганьблення, паплюження, наклеп
asphalt [Kxsfxlt] 1. n 1) бітум 2) асфальт 2. v асфаль-

тувати
asphyxiant [xsKfIksIqnt] 1. n задушлива отруйна ре-

човина 2. а отруйний
aspirant [qKspaI(q)rqnt], [Kxspqrqnt] 1. n 1) кандидат, 

претендент (to, for, after – на що-н.) 2) честолюбець 2. а 
1) який прагне (домагається) (чого-н.) 2) честолюбний

aspiration [!xspqKreISn] n 1) прагнення; сильне бажан-
ня (досягти чого-н.) 2) вдихання 3) мед. видалення 
(рідини) з порожнини 5) тех. усмоктування

aspire [qKspaIq] v прагнути, домагатися (to, after, at – 
чого-н.; тж з inf.)

ass [xs] n зоол. осел, віслюк <> to be an a. for one’s 
pains не одержати подяки за свої старання; залиши-

тися в дурнях; to make an a. of oneself а) пошитися 
в дурні б) клеїти дурня; to make an a. of smb. пошити 
кого-н. у дурні; зло пожартувати над ким-н.; to play 
(to act) the a. клеїти дурня

assail [qKseIl] v 1) нападати, атакувати; чинити насиль-
ство; наступати; to a. with questions закидати запи-
таннями 2) різко критикувати 3) із запалом братися 
(за роботу й под.)

assailable [qKseIlqbl] а відкритий для нападу, незахи-
щений, уразливий

assailant [qKseIlqnt] n супротивник, нападаюча сторона
assassin [qKsxsIn] n найманий убивця
assassination [q!sxsIKneISn] n 1) убивство з політичних 

мотивів 2) підступне (зрадницьке) вбивство
assault [qKsLlt] 1. n 1) напад, атака; штурм, приступ 

2) нападки; різкий виступ (проти) 3) насильство, 
зґвалтування 4) юр. образа словами і погроза фізич-
ним насильством 5) attr. війс. штурмовий 6) війс. виса-
дження повітряного десанту; a. gun штурмова зброя 
2. v 1) атакувати 2) нападати; накидатися (з погрозами 
й под.) 3) юр. погрожувати фізичним насильством 
4) ґвалтувати

assaulter [qKsLltq] n 1) кривдник; нападник 2) юр. особа, 
яка погрожує фізичним насильством

assemblage [qKsemblIdZ] n 1) збір, збирання 2) зі-
брання, скупчення; група 3) колекція 4) тех. монтаж, 
з’єднання

assemble [qKsembl] v 1) збирати(ся) 2) скликати 3) скла-
дати, з’єднувати, монтувати

assembly [qKsemblI] n 1) асамблея 2) (А.) законодавчі 
збори; законодавчий орган 3) збори 4) агрегат 5) тех. 
складання, монтаж 6) війс. сигнал збору 7) attr. a. room 
зал (зала) для зборів

assent [qKsent] 1. n 1) згода 2) дозвіл, санкція 2. v 1) зго-
джуватися (to – на що-н., з чим-н.) 2) поступатися 3) до-
зволяти, санкціонувати

assentation [,xsenKteISn] n догідливість, підлесливість
assert [qKsBt] v 1) стверджувати; заявляти 2) доводити; 

відстоювати, захищати; to a. oneself а) відстоювати 
свої права; бути наполегливим б) пред’являти над-
мірні вимоги; to a. one’s rights відстоювати свої права

assertion [qKsBSn] n 1) твердження 2) обстоювання 
3) домагання 4) юр. заява (про права й под.) 5) лог. 
судження

assertive [qKsBtIv] a 1) надмірно настирливий, само-
впевнений 2) стверджувальний, ствердний, пози-
тивний

assiduity [!xsIKdjHqtI] n 1) запопадливість, ретельність, 
старанність 2) pl залицяння

assiduous [xKsIdjHqs] а запопадливий, ретельний, 
старанний; невтомний

assign [qKsaIn] 1. n юр. правонаступник 2. v 1) призна-
чати; асиґнувати 2) доручати, передавати 3) призна-
чати на посаду 4) призначати, визначати (термін, 
межі) 5) приписувати
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assignation [!xsIgKneIS(q)n] n 1) домовлена зустріч; 
таємне (любовне) побачення 2) призначення 3) юр. 
переуступка права чи майна

assignee [!xsaIKnI] n 1) уповноважений; представник; 
аґент 2) юр. правонаступник

assignment [qKsaInmqnt] n 1) завдання 2) призначення 
(to – на посаду) 3) асиґнування 4) розподіл 5) юр. пе-
редача майна (прав) 6) відрядження 7) юр. документ 
про передачу майна або прав 8) attr. a. clause умова 
передавання (майна чи прав)

assist [qKsIst] v 1) допомагати, сприяти 2) брати участь 
(in – у чому-н.) 3) бути присутнім (at – на чому-н.)

assistance [qKsIstqns] n допомога, сприяння; to render 
a. надавати допомогу

assistant [qKsIstqnt] n 1) помічник; асистент 2) допоміж-
ний засіб 3) юр. заступник судді <> shop a. продавець

associate [qKsquSIeIt], [qKsqusIeIt] 1. n 1) товариш, коле-
ґа; партнер 2) союзник 3) юр. співучасник, спільник 2. 
a об’єднаний; пов’язаний; приєднаний 3. v [qKsquSIeIt, 
qKsqusIeIt] 1) з’єднувати, зв’язувати 2) пов’язуватися, 
асоціюватися 3) спілкуватися (with – з ким-н.) 4) : to 
a. oneself with приєднуватися до чого-н., солідари-
зуватися з чим-н.

association [q!squsIKeISn] n 1) товариство, асоціа-
ція, спілка 2) з’єднання, об’єднання 3) спілкування, 
дружба, близькі стосунки 4) асоціація, зв’язок (ідей) 
5) біол. асоціація, співжиття рослин 6) attr.: a. foot-. foot-foot-
ball футбол

associative [qKsquSIqtIv] a 1) асоціативний 2) товарись-
кий

assonance [Kxsqnqns] n 1) співзвучність 2) асонанс, 
неповна рима (одних голосних)

assort [qKsLt] v 1) сортувати, добирати; групувати; кла-
сифікувати 2) гармоніювати, підходити, відповідати

assorted [qKsLtId] a 1) відсортований 2) підхожий 
3) класифікований; згрупований

assortment [qKsLtmqnt] n 1) асортимент 2) сортування
assuage [qKsweIdZ] v 1) заспокоювати (гнів і под.); уга-

мовувати (голод і под.) 2) пом’якшувати (горе)  
assume [qKsjHm] v 1) припускати, допускати 2) удавати; 

симулювати; to a. airs напускати на себе пиху 3) брати 
на себе; привласнювати; to a. responsibility брати на 
себе відповідальність 4) уживати (заходів) 5) набувати, 
набирати (форми) 6) бути самовпевненим (зарозумі-
лим) <> to a. measures вживати заходів

assumed [qKsjHmd] 1. р. р. від assume 2. а 1) вигаданий, 
несправжній 2) удаваний 3) допустимий, припусти-
мий; гаданий; it is a. that ... є думка (вважають), що ..

assuming [qKsjHmIN] 1. рres. р. від assume 2. а само-
впевнений; пихатий, гордовитий, зарозумілий

assumption [qKscmpS(q)n] n 1) припущення 2) при-
власнення, захоплення; a. of power захоплення влади 
3) вступ (на посаду) 4) удавання 5) самовпевненість; 
пихатість, гордовитість, зарозумілість 6) (A.) рел. 
Успіння

assurance [qKSu(q)rqns] n 1) упевненість, переконання 
2) запевнення, ґарантія 3) страхування 4) самовпев-
неність; нахабство 5) attr.: a. factor тех. коефіцієнт 
запасу міцності

assure [qKSuq] v 1) запевняти (кого-н.); переконувати, за-
спокоювати 2) ґарантувати, забезпечувати 3) страху-
вати; to a. one’s life with (або in) a. company застраху-
вати життя в страховій компанії 4) refl переконуватися

assured [qKSuqd] 1. р. р. від assure 2. а 1) упевнений 
2) ґарантований, забезпечений; success is a. успіх за-
безпечений 3) застрахований 4) нахабний, зухвалий

assurer [qKSuqrq] n страхувальник
asterisk [KxstqrIks] 1. n знак зірочки (*); знак виноски 

(посилання) (у книзі) 2. v позначати зірочкою
asteroid [KxstqrOId] 1. n 1) астр. астероїд; мала планета 

2) зоол. морська зірка 2. a зіркоподібний
asthma [Kxsmq] n мед. астма, ядуха
asthmatic [xsKmxtIk] 1. n астматик 2. a 1) астматичний 

2) що страждає на астму
astir [qKstB] 1. a predic. 1) рухливий 2) на ногах; to be 

early a. бути зранку на ногах 3) збуджений, схвильо-
ваний 2. adv 1) в русі 2) на ногах 3) у збудженні

astonish [qKstPnIS] v дивувати, вражати
astonishing [qKstPnISIN] 1. рres. р. від astonish 2. а ди-

вовижний, вражаючий
astonishment [qKstPnISmqnt] n здивування, подив, 

зачудування
astral [Kxstrql] а зоряний, астральний
astrology [qKstrPlqdZI] n астрологія
astronaut [KxstrqnLt] n астронавт, космонавт
astronomer [qKstrPnqmq] n астроном
astronomical [!xstrqKnPmIkql] a астрономічний 
astute [qKstjHt] a 1) хитрий 2) проникливий; тямущий, 

кмітливий
asylum [qKsaIlqm] n 1) притулок, сховище 2) психіатрич-

на лікарня (тж lunatic a.)
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; 
a. the table за столом; a. home вдома б) рух у певно-
му напрямку в (у), до, на; to look a. smb. глянути на 
кого-н. в) досягання місця призначення в (у), на, до; to 
arrive a. the station прибувати на станцію 2) у часо-
вому знач. вказує на: а) момент або період часу о (об), 
в (у), на; at night у ночі; б) вік в (у); a. the age of 20 у 
віці 20 років 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); to find out the address a. the 
information bureau дізнатися адресу в довідковому 
бюро 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, 
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міру, ціну при, на, за, з, в (у), за; a. a high price за ви-
сокою ціною 9) указує на сферу прояву здібностей до; 
good at languages здібний до мов <> at all взагалі, 
цілком; at all events у всякому разі; at best у кращому 
випадку; at ease а) спокійно, не кваплячись б) війс. 
вільно!; at first спочатку; at last нарешті; at least що-
найменше, принаймні; at (the) most щонайбільше; 
at once відразу, раптом; at one у згоді (with); at that 
до того ж, при тому; at times іноді; at no time ніколи, 
жодного разу; at worst у найгіршому випадку; what 
is he at? до чого він це веде? 

ate [et], [eIt] рast від eat 
atheism [KeITIIz(q)m] n атеїзм
atheist [KeITIIst] n атеїст
athlete [KxTlJt] n 1) спортсмен 2) атлет
athletic [KxTKletIk] а атлетичний; a. field стадіон; спор-

тивний майданчик
atlas [Kxtlqs] n 1) географічний атлас 2) анат. атлант 

(перший шийний хребець) 3) архіт. атлант
atmosphere [KxtmqsfIq] n 1) атмосфера 2) навколишнє 

середовище 3) обстановка, атмосфера 4) attr. атмос-
ферний; a. pressure атмосферний тиск

atom [Kxtqm] n 1) атом 2) найдрібніша частка; not an 
a. ні краплини; to break (або to smash) to atoms роз-
бити вщент 3) attr. атомний; a. bomb атомна бомба; a. 
fission (або splitting, smashing) розщеплення атома

atomic [qKtPmIk] а атомний; a. bomb атомна бомба; a. 
energy атомна енергія; a. heat атомна теплоємність; 
a. weight атомна вага

atomizer [KxtqmaIzq] n 1) пульверизатор, розбризку-
вач 2) тех. форсунка; гідропульт

atone [qKtqun] v 1) загладжувати, спокутувати (провину; 
зазв. a. for) 2) відшкодовувати (зазв. a. for)

atonement [qKtqunmqnt] n 1) спокутування, спокута 
(провини) 2) відшкодування, компенсація 

atremble [qKtremb(q)l] а тремтячий
attach [qKtxtS] v 1) прикріплювати, прикладати; скріпля-

ти, зв’язувати; to a. a seal to a document скріплювати 
документ печаткою 2) привертати, прихиляти до себе 
3) приписувати, надавати; to a. importance to smth. 
надавати значення чому-н.; вважати що-н. важливим 
4) бути властивим (притаманним) 5) : to a. oneself to 
приєднуватися 6) юр. набирати чинності 7) юр. за-
тримувати, заарештовувати

attached [qKtxtSt] 1. р. р. від attach 2. а 1) прикріплений; 
доданий 2) прихильний (до кого-н.); відданий (кому-н.) 
3) приписаний 4) описаний (про майно) 5) юр. зааре-
штований

attachment [qKtxtSmqnt] n 1) прикріплення, приєднан-
ня 2) тех. пристосування, приладдя 3) прихильність; 
відданість, вірність 4) набирання чинності 5) юр. на-
кладення арешту

attack [qKtxk] 1. n 1) атака; напад, наступ 2) pl нападки 
3) напад хвороби 4) спорт. нападник 5) attr. війс. штур-
мовий; a. aviation штурмова авіація 2. v 1) атакувати, 

нападати 2) критикувати; піддавати критиці 3) уражати 
(про хворобу) 4) руйнувати, роз’їдати (про кислоту) 
5) розпочинати; заходитися; енергійно братися (за 
що-н.); to a. a problem підходити до рішення задачі

attackable [qKtxkqbl] a 1) уразливий 2) спірний 
attain [qKteIn] v 1) досягати, домагатися, добиватися 

2) діставатися 3) досягнути, дістатися
attainable [qKteInqbl] а досяжний
attainment [qKteInmqnt] n 1) pl навички, знання 2) до-

сягнення; надбання
attempt [qKtempt] 1. n 1) спроба; намагання 2) замах; 

an a. on smb.’s life замах на чиє-н. життя 2. v 1) на-
магатися, пробувати; заходитися 2) робити замах (на 
життя) 3) спокушати

attend [qKtend] v 1) відвідувати (лекції та под.); бути 
присутнім (at – на, при чому-н.); to a. school ходити 
до школи 2) супроводжувати 3) доглядати (хворого) 
4) прислуговувати, обслуговувати (on, upon – кого-н.) 
5) приділяти увагу (to – кому-н., чому-н.) 6) піклувати-
ся, дбати (to – про кого-н., що-н.)

attendant [qKtendqnt] 1. n 1) особа, яка супроводить; 
супутник 2) особа, яка обслуговує; слуга 3) pl обслуго-
вуючий персонал; слуги 2. а 1) супровідний, супутній; 
a. circumstances супровідні обставини 2) присутній 
3) обслуговуючий (upon)

attention [qKtenS(q)n] 1. n 1) увага; уважність; to attract 
(або to call, to draw) smb.’s a. привертати чию-н. 
увагу; to compel a. приковувати увагу; to pay a. to 
звертати увагу на; to slip smb.’s a. залишитися поза 
увагою кого-н. 2) піклування, турбота 3) pl догляд, 
доглядання (хворого) 4) обслуговування 5) тех. до-
гляд (за машинами й под.) 6) pl залицяння, упадання; 
догоджання 2. int увага!, війс. струнко!

attentive [qKtentIv] a 1) уважний, пильний 2) дбайливий 
3) увічливий, люб’язний, чемний

attenuate 1. a [qKtenjMIt] 1) схудлий, худий, виснажений; 
стрункий 2) розріджений 2. v [qKtenjMeIt] 1) схуднути 
2) ослабляти; пом’якшувати 3) розчиняти; розріджу-
вати, розводити

attenuation [q!tenjuKeISn] n 1) виснаження; знесилення 
2) розрідження, розведення 3) зменшення 4) тех., 
фіз. затухання 5) attr. a. constant радіо коефіцієнт 
затухання 

attest [qKtest] v 1) юр. засвідчувати; підтверджувати; to 
a. a signature засвідчувати підпис 2) давати свідчен-
ня, свідчити 3) приводити до присяги

attested [qKtestId] 1. р. р. від attest 2. а перевірений, 
клеймований (про харчові продукти)

attestor [qKtestq] n юр. свідок
attic [KxtIk] n 1) мансарда; горище 2) (the attics) верхній 

горищний поверх 3) архіт. аттик, фронтон
atticism [KxtIsIzm] n вишуканий стиль, вишуканість 

виразу
attire [qKtaIq] 1. n убрання, плаття, прикраса 2. v наря-

джати, одягати
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attitude [KxtItjHd] n 1) позиція; ставлення (до чого-н.); 
friendly a. towards smb. дружнє ставлення до кого-н. 
2) поза; постава, статура 3) : a. of mind склад розуму, 
напрям думок 4) ав. положення літака в повітрі

attitudinize [!xtIKtjHdInaIz] v ставати в (театральну) 
позу; позувати

attorney [qKtBnI] n юр. повірений; адвокат; юрист; проку-
рор <> by a. за дорученням, через повіреного; letter 
(warrant) of a. доручення; power of a. повноваження

attract [qKtrxkt] v 1) приваблювати, притягувати 2) по-
лонити, чарувати

attractable [qKtrxktqbl] а 1) принадний, привабливий 
2) притягуваний

attraction [qKtrxkSn] n 1) притягання (тж фіз.); тяжіння 
2) привабливість, принадність 3)  рl принада, приваба 
4) атракціон

attractive [qKtrxktIv] а 1) привабливий, вабливий, при-
надний 2) : a. force сила тяжіння

attribute 1. n [KxtrIbjHt] 1) властивість; характерна риса 
2) символ, атрибут 3) грам. означення 2. v [qKtrIbjHt] 
1) приписувати (to – що-н. кому-н., чому-н.); зарахо-
вувати (to – до кого-н., чого-н.) 2) передавати (права 
й под.); поступатися (чим-н.)

attribution [!xtrIKbjHSn] n 1) приписування; зарахову-
вання (to – до кого-н., чого-н.) 2) влада, компетенція; 
спроможність

attrition [qKtrIS(q)n] n 1) тертя, стирання 2) потертість; 
спрацьовування 3) виснаження, знесилення; war of 
a. війна на виснаження

attune [qKtjHn] v 1) робити співзвучним (гармонійним) 
2) настроювати (муз. інструмент і под.) 3) перен. по-
годжувати

atypical [qKtIpIk(q)l] а нетиповий
aubergine [KqMbqdZJn] n бот. баклажан
auction [KLkS(q)n] 1. n аукціон, торги 2. v продавати з 

аукціону (часто а. off); to put up for (амер. at) тж to 
sell by (амер. at) a. продавати з аукціону

audacious [LKdeISqs] a 1) сміливий, завзятий; відчай-
душний 2) нахабний, зухвалий

audacity [LKdxsItI] n 1) сміливість, завзятість 2) без-
розсудність, нерозсудливість 3) нахабство, зухвалість

audibility [!LdIKbIlItI] n чутність, виразність
audible [KLdIb(q)l] а чутний, виразний
audience [KLdIqns] n 1) публіка, глядачі, аудиторія 2) ра-

діослухачі, телеглядачі 3) аудієнція (of, with – у кого-н.); 
to give an a. призначити (дати) аудієнцію; вислухати 
(кого-н.) 4) юр. слухання справи (у суді)

audition [LKdIS(q)n] 1. n 1) проба (актора) 2) слухання, 
вислухування 3) слух 2. v прослуховувати (актора)

auditor [KLdItq] n 1) ревізор, контролер 2) юр. аудитор 
auditorial [!LdIKtLrIql] а ревізійний, контрольний
auditorium [!LdIKtOrIqm] n аудиторія, зала для глядачів
auditory [KLdItqrI] a слуховий; a. nerve слуховий нерв
augmentation [!LgmenKteIS(q)n] n 1) збільшення, при-

ріст 2) додавання 3) мед. підвищення (температури)

augmentative [LgKmentqtIv] a 1) збільшувальний (про 
суфікс) 2) що збільшує

augury [KLgjurI] n 1) передвістя; ознака, прикмета 
2) ворожіння, пророкування, провіщення 3) перед-
чуття

August [KLgqst] n 1) серпень 2) attr. серпневий
august [LKgcst] а 1) величний, сповнений гідності 

2) найясніший
auk [Lk] n орн. ґаґарка
aunt [Rnt] n тітка <> agree my A. Fanny! sl дідька лисого 

я погоджусь! (виражає категоричну незгоду); if my a. 
had been a man, she’d have been my uncle розм. ірон. 
якби та якби (та виросліи в роті гриби); my a.! ну і ну!

aura [KLrq] n 1) аура, містична атмосфера 2) легкий по-
дув 3) атмосфера (чого-н.)

aural [KLrql] а 1) вушний 2) слуховий; a. surgeon фахі-
вець з захворювань уха 3) акустичний

aureate [KLrIIt] а 1) золотистий (про колір) 2) золочений
aureola [LKrJqlq] n 1) acтp. ореол; світле сяйво 2) рел. 

вінець; німб 3) слава, шана
Auriga [LKraIgq] n астр. Візничий (сузір’я)
aurochs [KLrPks] n зоол. зубр
aurora borealis [q!rLrqbLrIKeIlIs] n північне полярне 

сяйво
auspice [KLspIs] n 1) pl заступництво, сприяння; under 

the auspices of smb. під чиїм-н. заступництвом, при 
сприянні кого-н. 2) добра ознака 3) передбачення, 
провіщання 

auspicious [LsKpISqs] а сприятливий 
austere [LKstIq] a 1) суворий, аскетичний 2) простий, 

точний 3) чистий; простий (про стиль) 4) терпкий; 
гіркий (на смак)

austerity [LKsterItI] n 1) суворість, аскетизм 2) простота; 
відсутність розкоші 3) терпкість

austral [KLstr(q)l] а південний
Australian [OKstreIlIqn] 1. n австралієць 2. a австра-

лійський 
Austrian [KOstrIqn] 1. n австрієць 2. a австрійський
autarchy [KLtRkI] n 1) автократія, самодержавство 

2) деспотизм
authentic [LKTentIk] a 1) справжній, автентичний 2) ві-

рогідний, достовірний, правильний 3) юр. дійсний; 
що має законну силу

authenticate [LKTentIkeIt] v 1) установлювати справж-
ність (автентичність); з’ясовувати (авторство) 2) за-
свідчувати, скріпляти (печаткою та под.)

authenticity [!LTenKtIsItI] n правдивість, достовірність, 
вірогідність, автентичність

author [KLTq] n 1) автор, письменник 2) творець 3) іні-
ціатор

authorise [KLTqraIz] v 1) санкціонувати, дозволяти 
2) уповноважувати, доручати 3) виправдовувати; по-
яснювати 4) юр. леґалізувати; authorised fluctuation 
margin ком. валютний коридор; authorised user ком. 
зареєстрований користувач
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authoritarian [L!TPrIKteqrIqn] 1. n прихильник авто-
ритарної влади 2. a авторитарний

authoritative [LKTPrItqtIv] а 1) авторитетний, впливо-
вий; надійний 2) владний

authority [LKTPrqtI] n 1) влада 2) (зазв. pl the authorities) 
владні структури; to apply to the authorities зверну-
тися до влади 3) повноваження (for; тж з inf.) 4) авто-
ритет, вплив, значення; to carry a. мати вплив (вагу, 
авторитет) 5) авторитетний фахівець 6) авторитетне 
джерело (книга, документ); on good a. з вірогідних 
джерел 7) доказ; підстава

authorization [!LTqraIKzeIS(q)n] n 1) уповноваження, 
санкціонування 2) санкція, дозвіл

authorship [KLTqSIp] n 1) авторство; a book of doubtful 
a. книжка, автора якої точно не встановлено 2) пись-
менництво 3) початок, джерело, походження

autobiographic(al) [!LtqbaIqKgrxfIk(ql)] a автобіо-
графічний

autobiography [!LtqubaIKPgrqfI] n автобіографія
autochthon [LKtPkTqn] n (рl тж autochthones, 

autochthons [LKtPkTqnJz]) абориґен, корінний меш-
канець

autocracy [LKtPkrqsI] n самодержавство, автократія
autocrat [KLtqkrxt] n 1) самодержець, автократ; дик-

татор 2) владна людина, деспот
autocratic(al) [!LtqKkrxtIk(ql)] a 1) самодержавний, 

диктаторський 2) владний, деспотичний
automatic [LtqKmxtIk] 1. a 1) автоматичний; a. pilot 

ав. автопілот; a. fire війс. безперервна стрілянина 
2) машинальний, мимовільний 2. n 1) автоматичний 
апарат, автомат 2) автоматична зброя 3) пістолет 4) pl 
автоматика

autonomy [LKtPnqmI] n 1) автономія, самоврядування 
2) право на самоврядування 3) автономна держава 
(область)

autopsy [KLtPpsI] 1. n мед. розтин (трупа), автопсія 2. 
v мед. розтинати (труп)

autosuggestion [!Ltq(M)sqKdZestS(q)n] n caмонавіяння, 
самогіпноз

autumn [KLtqm] n 1) осінь 2) старіння 3) attr. осінній
auxiliary [LgKzIlIqrI] 1. n 1) помічник 2) pl чужоземне на-

ймане (союзне) військо 3) грам. допоміжне дієслово 
4) тех. допоміжний пристрій, допоміжний механізм 
2. а 1) допоміжний; a. verb грам. допоміжне дієслово 
2) додатковий; запасний

avail [qKveIl] 1. n користь, вигода; of no a. некорисний; 
without a. даремно, марно 2. v 1) бути корисним, ви-
гідним 2) : to a. oneself of smth. скористатися кому-н. 
чим-н. (напр. можливістю)

availability [q!veIlqKbIlItI] n 1) придатність, корисність 
2) наявність

available [qKveIlqbl] a 1) придатний, корисний; by all 
a. means усіма доступними засобами 2) доступний, 
наявний 3) дійсний, чинний 

avalanche [KxvqlRnS] n 1) лавина, сніговий обвал 2) пе-

рен. лавина, маса; потік (листів і под.) 3) амер. рішуча 
перемога на виборах

avarice [Kxv(q)rIs] n 1) жадібність, жадоба 2) корис-
ливість

avaricious [!xvqKrISqs] 1) пожадливий, жадібний, за-
жерливий 2) корисливий

avast [qKvRst] int мор. стій!, стоп!
avenge [qKvendZ] v мстити(ся); to a. oneself помсти-

тися, відплатити за себе (on – кому-н., for – за що-н.)
avenger [qKvendZq] n месник
avenue [KxvqnjH] n 1) дорога, алея 2) проспект, авеню 

(у США) 3) перен. шлях, засіб, спосіб; an a. to wealth 
(to fame) шлях до багатства (слави); to explore eve-
ry a. тж to leave no a. unexplored використати всі 
можливості 4) дорога, обсаджена деревами 5) війс. 
підступ (тж a of approach)

aver [qKvB] v 1) твердити, стверджувати 2) юр. доводити
average [KxvqrIdZ] 1. n середнє число, середня вели-

чина; on the (або an) a. у середньому, пересічно; to 
strike an a. виводити середнє число 2. a середній, 
звичайний, нормальний

averment [qKvBmqnt] n 1) ствердження; підтвердження 
факту (обставини) 2) юр. доказ

averse [qKvBs] а несхильний, неприхильний; що від-
чуває відразу (to – до чого-н.); not a. to do smth. не 
проти того що б зробити що-н.

aversion [qKvBSn] n 1) відраза, антипатія (to – до кого-н., 
чого-н.) 2) нехіть 3) предмет відрази (антипатії)

avert [qKvBt] v 1) відводити (погляд і под.) (from – від 
чого-н.) 2) відволікати (думки) (from – від чого-н.) 3) від-
вертати, запобігати, уникати (небезпеки й под.)

aviation [!eIvIKeIS(q)n] n 1) авіація 2) attr. авіаційний; a. 
engine авіаційний мотор

aviator [KeIvIeItq] n льотчик, авіатор, пілот
avid [KxvId] а жадібний (of, for – до чого-н.)
avoid [qKvOId] v 1) уникати, триматися осторонь 

2) ухилятися 3) юр. відміняти, скасовувати, анулювати 
4) спорожняти, звільняти

avoidance [qKvOIdqns] n 1) уникнення, ухилення 2) юр. 
відміна, скасування, анулювання 3) (зазв. церк.) ва-
кансія

avow [qKvau] v 1) визнавати; відверто заявляти 2) refl. 
зізнаватися 3) юр. підтверджувати (визнавати) факт

avowal [qKvauql] n відверте визнання
avowed [qKvaud] 1. р. р. від avow 2. а загальновизнаний
avulsion [qKvclS(q)n] n 1) відрив, розрив, насильне 

роз’єднання 2) юр. авульсія
await [qKweIt] v 1) чекати, очікувати, дожидати 2) пе-

редбачатися
awake [qKweIk] 1. v (p. awoke, p.p. awoken, awaked) 1) бу-

дити; перен. тж пробуджувати (цікавість, свідомість) 
2) прокидатися; to a. to one’s danger усвідомити не-
безпеку 2. a predic. 1) що не спить; to be a. не спати 
2) пильний, обачний 3) що ясно усвідомлює; to be a. 
to ясно зрозуміти (усвідомити)
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awakening — azure

awakening [qKweIkqnIN] 1. рres. р. від awaken 2. n про-
будження (тж перен.); rude a. гірке розчарування

award [qKwLd] 1. n 1) присуджена нагорода, кара, пре-
мія, стипендія 2) юр. арбітражне рішення; ухвала 
(суду й под.) 3) присудження (нагороди, премії); a. of 
pension призначення пенсії 2. v 1) присуджувати 
(що-н.) 2) нагороджувати (чим-н.) 3) юр. ухвалювати 
рішення

aware [qKweq] a predic. обізнаний; знаючий, поінфор-
мований; to be a. of (або that) знати, усвідомлювати; 
to be fully a. of the difficulties цілком усвідомлювати 
труднощі

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.; a. from home далеко від 
домівки 2) рух, віддалення далеко, геть; to go a. піти 
геть; to run a. побігти, утекти; to throw a. відкидати 
3) зменшення, зруйнування: to pass a. припинитися; 
померти; to boil a. википати 4) безперервність дії: he 
worked a. він продовжував працювати  a. off амер. 
далеко; a. back амер. давно, давним-давно <> a. with 
it! заберіть це геть!; far and a. а) незрівнянно; набагато 
б) безсумнівно, безперечно; out and a. незрівнянно, 
набагато, значно, далеко; right (або straight) a. не-
гайно, відразу

away match [qKweImxtS] n матч (гра) на чужому полі
awe [L] 1. n (побожний) страх, трепет, благоговіння 2. 

v уселяти страх, викликати благоговіння <> to stand 
in a. of smb. тремтіти перед ким-н.

awestricken [KL!strIk(q)n] a пройнятий благоговінням, 
охоплений святобливим страхом

awful [KLfql] a 1) жахливий 2) той, що викликає страх 
або благоговіння 3) що викликає глибоку пошану; 
величний

awfully [KLfqlI] adv 1) жахливо 2) дуже, вкрай; a. good 
of you дуже мило з вашого боку

awkward [KLkwqd] a 1) незручний; скрутний; ніяковий; 

an a. situation незручне становище 2) невправний, 
незграбний, незугарний (про людей, рухи й под.); an 
a. gait незграбна хода

awl [Ll] n шило
awning [KLnIN] n 1) навіс, тент 2) attr.: a. deck мор. тен-

това палуба
awoke [qKwquk] рast і p. p. від awake
awry [qKraI] 1. a predic. 1) кривий, викривлений 2) спо-

творений 3) неправильний, недобрий 2. adv 1) косо, 
набік; to look a. дивитися скоса 2) неправильно, не-
гарно, недобре; to take a. тлумачити в поганий бік, 
бачити (сприймати) тільки погане 

ахe [xks] (амер. ax) 1. n 1) сокира; колун 2) (the а.) 
страта, відтинання голови 3) сокира (ката) 4) розм. 
різке скорочення бюджету; урізування (зменшення) 
асигнувань <> to fit (або to put) the a. in (on) the 
helve подолати труднощі; досягти мети; розв’язати 
завдання; усунути сумніви; to hang up one’s a. а) віді-
йти від справ б) відмовитися від марних (нездійснен-
них) намірів; to have an a. to grind а) переслідувати 
особисті корисні цілі б) мати злобу (проти кого-н.); 
to send the a. after the helve ризикувати останнім; 
to set the a. to smth. тж to lay the a. to the root of 
smth. приступити до знищення чого-н. під корінь; 
почати руйнування чого-н. 2. v 1) працювати сокирою 
2) розм. зменшувати, урізувати (бюджет, асигнуван-
ня); скорочувати (штати, витрати)

axial [KxksIql] а осьовий; a. cable ав. осьова розтяжка
axilla [xkKsIlq] n (pl axillae [xkKsIlJ]) анат. пахва
axiomatic(al) [!xksIqKmxtIk(ql)] а очевидний, що не 

потребує доказів
axis [KxksIs] n (pl axes [KxksIz]) вісь
Azerbaijani [!xzqbaIKdZRnJ] n 1) азербайджанець; 

азербайджанка 2) азербайджанська мова
azoic [eKzquIk] a безжиттєвий, млявий
azure [KxZq] 1. a блакитний 2. n 1) лазур 2) небо <> 

azure-yellow flag жовто-блакитний прапор (націо-
нальний прапор України)
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