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ПЕРЕДМОВА
«У сучасному глобалізованому світі людина не може діяти максимально ефективно, не може підтримувати на високому рівні свою професійну компетентність
без широкого спілкування зі світом».1
Загальновідомим є факт, що переважна більшість наукової інформації у світі,
зокрема, у галузі педагогіки, розповсюджується англійською мовою. Отже, володіння принаймні основами фахової англійської мови стає необхідною рисою
кваліфікованого освітянина. «Стратегічна мета модернізації освіти передбачає
здійснення мовного прориву в освіті, а згодом і в українському суспільстві загалом» [Там же]. Для реалізації цієї мети потрібні різноманітні інструментальні
засоби, серед яких важливе місце посідають словники.
Цей словник призначено для допомоги тим, хто має потребу висловитися
письмово чи усно щодо проблем освіти і виховання англійською мовою.
Словник містить понад 6200 гніздових слів. Реєстр словника сформовано головним чином шляхом опрацювання частотних вибірок текстів із педагогіки, зокрема «Енциклопедії освіти», «Українського педагогічного словника», укладеного
С. Гончаренком, підручника А. Алексюка «Педагогіка вищої школи». До словника
також долучено українські відповідники більшості термінів Європейського освітнього тезауруса, за винятком географічних назв, деяких медичних та релігійних
термінів і термінів, що використовуються лише в іноземній педагогіці (зауважимо, що в англо-українському словнику наявність таких термінів є необхідною).
Практично відсутні також емоційно забарвлені та розмовні слова і вирази як такі,
що не є притаманними англійській науковій мові, хоча, наприклад, «Русско-английский школьно-педагогический словарь», виданий у Ярославлі в 1959 р., їх містить досить багато.
Для більшості варіантів перекладу заголовного слова словникової статті наведено приклади фразеологічних сполук, сталих виразів, фрази, що мають ілюстративний характер (їх у словнику близько 20 000). Тому цей словник можна певною
мірою вважати фразеологічним. Суттєвим недоліком багатьох фахових словників
є відсутність слів, зокрема, службових, які мають значну питому вагу, оскільки
забезпечують логічний зв,язок між окремими елементами висловлювань. Саме
вони є тим розчином, що скріплює цеглини-терміни в єдину міцну конструкцію.
Тому користувачеві в процесі перекладання треба мати під рукою, крім фахового,
ще й словник загального типу. У цьому словнику зроблено спробу уникнути вказаної вади шляхом включення до його реєстру близько 2000 таких слів.
--------------------------------------------------------------¹⁾ Кремень В. Освіта і наука в Україні – інноваційні аспекти – К.: Грамота, 2005
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СТРУКТУРА СЛОВНИКА

Усі заголовні українські слова розташовано в алфавітному порядку та
виділено напівжирним шрифтом. Різні англійські значення заголовного
слова виділяються цифрами і диференціюються позначками про сферу
використання або поясненнями, які набрано курсивом і подано в круглих
дужках.
Наприклад, важити дієсл. 1. прям. і перен. weigh /weı/ 2. (бути важливим) be of importance /bi: әv ımˈpә:tns/
Фразеологічні сполуки, сталі вирази та ілюстративні приклади підібрано до відповідного значення заголовного слова та відділено від нього двокрапкою, наприклад:
амбiтний прикм. ambitious /æmˈbıs/: надзвичайно амбітний extremely
ambitious
Синонімічні варіанти українських і англійських слів розміщено у квадратних дужках, наприклад:
рухатися наосліп [на(в)помацки] feel about
Слід читати: рухатися наосліп; рухатися на(в)помацки
виховна роль навчання educative role of teaching [instruction]
Слід читати: educative role of teaching; educative role of instruction
Факультативна частина як в українській, так і в англійській частині подано в круглих дужках, наприклад:
спiзнюватися дієсл. be (too) late
Слід читати: be late; be too late
Випадки різних сполучень з одним і тим же словом подано через косу
риску, наприклад:
далекосяжні висновки/наслідки far-reaching conclusions/consequences
Слід читати: далекосяжні висновки far-reaching conclusions; далекосяжні наслідки far-reaching consequences
Незмінювана частина заголовного слова статті, що співпадає з усім словом або відокремлена вертикальною рискою, замінюється у словосполуках
статті тильдою (~), наприклад:
такт ч. 1. (про поведінку) tact /tækt/: педагогічний ~ pedagogical tact;
йому бракує ~у
4
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Фразеологічні одиниці та сталі вирази (українські й англійські) подано наприкінці статті, причому українську частину виділено напівжирним
шрифтом. Наприклад, у статті комп,ютерний:
комп,ютерні засоби супроводження навчального курсу courseware
Транскрипцію англійських слів подано згідно з онлайновою версією
Oxford Advanced Learner᾿s Dictionary of Current English (www.oxfordadvance
dlearnersdictionary.com). Британський і американський варіанти напису та
вимови мають відповідно позначки бр. i амер. та Br. і US. Якщо у статті
англійське слово зустрічається кілька разів, то транскрипція подається
лише при першому його вживанні. Надрядкове ‘r’ наприкінці транскрипції чується у британській вимові лише в разі, коли безпосередньо передує
слову, що починається з голосної. У американській вимові цей редукований звук вимовляється завжди.
Заголовні українські слова мають граматичні позначки: для іменників
вказується рід – ч., ж., с., для дієслів, займенників, прикметників, прислівників, прийменників, сполучників, часток даються відповідні позначки –
дієсл., займ., прикм., присл., прийм., спол., част. Заголовне слово – іменник,
яке подано у множині, має позначку мн.
Артикль у словосполуках може бути виділений курсивом, якщо залежно від контексту є можливим вживання як визначеного, так і невизначеного артикля.
Англійські дієслова нерегулярної дієвідміни позначено астериском (*).
Правила їх відмінювання подано в Додатку.
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УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ І ПОЗНАЧКИ

Англійські
Br = Great Britain
inf. = infinitive
pl. = plural
sg. = singular
smb = somebody
smth = something
US = United States
Українські
амер. = американський
безособ. = безособовий
бр. = британський
див. = дивись
дієсл. = дієслово
ж. = іменник жіночого роду
займ. = займенник
мн. = множина
комп. = комп’ютерний термін
навч. = навчальний
невідм. = невідмінюване слово
нрк = слово, не рекомендоване для вживання
перен. = у переносному розумінні
прийм. = прийменник
прикм. = прикметник
присл. = прислівник
псих. = психологічний термін
с. = іменник середнього роду
тж = також
у різн. знач. = у різних значеннях
фізіол. = фізіологічний термін
ч. = іменник чоловічого роду
част. = частка
7
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А
а спол. 1. and /әn, әnd/: потрібен
діалектичний синтез, а не (просто) аналіз one calls for dialectical
synthesis and not analysis; but /bʌt/:
не він, а його асистент not he [him],
but his assistent 2. а не... rather than...
/ˈrα:ðә ðәn/: з часом щось збільшується, а не зменшується with time
smth builds up, rather than diminishes;
not /n t/: це еволюція, а не революція it is an evolution not a revolution
3. а саме namely /ˈneımlı/; to wit /tә
wıt/: курс навчання складається з кількох дисциплін, а саме… the course
of instruction consists of several
disciplines, namely [to wit]…; such
as /sәt∫ æz/: інші фактори, а саме:
Х та Y, буде розглянуто пізніше
other factors, such as X and Y will be
considered later 4. а також (при переα
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рахуванні) and; (поряд з) as well as...
/æz wel æz/ (Порядок перерахування
при перекладі змінюється): прилад
вимірює X, а також Y the instrument
measures Y as well as X 5. а також
... не neither /ˈnaıðәr US: ˈni:ðәr/: ми
не змогли одержати прийнятний результат, а також ми не змогли здійснити експеримент ще раз we could
not obtain the acceptable result neither
could we make the experiment once
more 6. а то й if not /ıf n t/: процес
триває кілька днів, а то й тижнів the
process lasts a few days, if not weeks
абетка ж. 1. alphabet /ˈælfәbet/: ~
для глухонімих alphabet for the deaf
and dumb; ~ для сліпих alphabet
for the blind; braille; ABC /ˌeıbi:ˈsi:/
2. (буквар) ABC-book /ˌeıbi:ˈsibΩk/
абетков|ий прикм. alphabetic
/ˈælfәbetık/: слова у словнику розташовано в ~ ому порядку the words in
a dictionary are in alphabetic order
α

~ а істина truism

абзац ч. 1. (частина тексту)
paragraph /ˈpærәgræf/: почати з нового ~у begin a new paragraph 2. (початок рядка) indentation /ˌındenˈteı∫n/ з
~у indented
абітурієнт ч. (university) entrant
/(ˌju:nıˈvз:sıtı) ˈentrәnt/: рівень підготовки ~ів entrantsˈ standards
або спол. 1. or /ɔ:r/: або ... або
either... or; або ж ... or alternatively,...;
або, що ще краще, ... ...or, better still,
...: перевагу слід надавати X або,
що ще краще, Y preference should
be given to X or, better still, Y 2. або
взагалі не (синонім зовсім не) if at

all /ıf әt ˈɔ:l/ (стосується присудка):
X діє на Y незначно або взагалі не
діє X affects Y little, if at all
абонемент ч. 1. (на відвідування чогось) season-ticket /ˈsi:zn
ˈtıkıt/ 2.(картка) subscription card
/sәbˈskrıpʃn kɑ:d/ 3. (відділ бібліотеки) circulation [loan] department
/ˌsɜ:kjʊˈleıʃn [lәʊn] dıˈpɑ:tmәnt/

міжбібліотечний ~ interlibrary loan
plan [scheme, system]

абревіатура ж. 1. abbreviation
/әˌbri:vıˈeıʃn/ 2. (акронім) acronym
/ˈækrәnım/: літерна ~ alphabetical
acronym
абcолютизація ж. absolutization
/ˌæbsәlu:tızˈeıʃn/
абсолютизувати дієсл. see* in
absolute terms /si: ın ˈæbsәlu:t tɜ:mz/:
цей принцип не слід ~ the principle
should not be seen in absolute terms
абсолютн|ий прикм. 1. (досконалий) absolute /ˈæbsәlu:t/: ~а більшість
absolute majority; perfect /ˈpɜ:fıkt/: ~
слух perfect ear 2. (перевірений) proved
beyond doubt /pru:vd bıˈjɒnd daʊt/
абсолютно присл. 1. absolutely
/ˈæbsәlu:tlı/: ~ правильний absolutely
correct /exact; completely /kәmˈpli:tlı/:
це ~ неможливо itˈs completely
impossible 2. (цілком) perfectly
/ˈpɜ:fıktlı/: їх характер був ~ схожим
their character was perfectly alike
~ однакові individually the same; їх
~ не можна порівнювати they do not
begin to compare; це ~ правильно it is
beyond dispute

абстрагування с. abstraction
/әbˈstrækʃn/: ~ в навчальній роботі
abstraction in teaching practice
9
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здатність до ~ abstract intelligence

абстрагувати дієсл. abstract smth
from smth /әbˈstrækt … frәm/
абстрагуватися дієсл. separate
oneself from smth /ˈsepәreıt … frәm/
абстрактн|ий прикм. abstract
/ˈæbstrækt/: ~е мислення/поняття
abstract thinking /notion; ~ розум
abstract intelligence; настанова на
сприймання в ~их термінах abstract
set; тести Гольдштайна-Ширера на
~е і конкретне мислення GoldsteinSheerer tests of abstract and concrete
thinking; мати ~е уявлення про щось
have an abstract idea of smth
абстрактно присл. in the abstract
/ın ðı ˈæbstrækt/: викладати тему ~
treat the subject in the abstract manner;
говорити про щось ~ speak of smth in
the abstract
абстракці|я ж. abstract /ˈæbstrækt/:
здатність до розуміння ~й abstract
ability; abstraction /әbˈstrækʃn/: в ~ї
in the abstraction
абсурд ч. nonsense /ˈnɒnsns US:
ˈnɒnsens/; absurd /әbˈsɜ:d/: межувати
з ~ом border on the absurd; absurdity
/әbˈsɜ:dıtı/: довести до ~у reduce to
an absurdity
абсурдн|ий прикм. 1. absurd
/әbˈsɜ:d/: на перший погляд, ця
думка здається ~ою the idea is
absurd on the face of it 2. (безглуздий) inept /ınˈept/: ~е зауваження
inapt remark
авангард ч. перен. vanguard
/ˈvængɑ:d/; van /væn/: бути/йти в ~і
be/march in the vanguard [van]
автентифікація ж. authentication
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/ɔ:ˌθentıˈkeıʃn/: ~ є дією встановлення чи підтвердження справжності
чогось (або когось) authentication is
the act of establishing or confirming
something (or someone) as authentic
автентичний прикм. authentic
/ɔ:ˈθentık/: ~ текст authentic text
автентичність ж. authenticity
/ɔ:θenˈtısıtı/
автодидактика ж. autodidactics
/ˌɔ:tәdıˈdæktıks US: ˌɔ:tәdaıˈdæktıks/
автоматизація ж. 1. automation
/ˌɔ:tәˈmeıʃn/: ~ дій operation automation; ~ наукових досліджень
scientific research automation 2. псих.
automatization /ɔ:ˌtәmәtıˈzeıʃn/: ~ дій/
мовлення/умінь automatization of
actions/speech/skills
автоматизм
ч.
automatism
/ɔ:ˈtәmәtızm/: синдром психічного ~у
псих. syndrom of psychic automatism;
automaticity /ˌɔ:tәmæˈtısıtı/
доводити щось до ~у practice smth
until it becomes second nature

автоматизован|ий прикм. automated /ˈɔ:tәmeıtıd/: ~а навчальна система automated teaching system
автономізація ж. autonomization
/ɔ:ˌtɒnәmıˈzeıʃn/: ~ навчально-виховних закладів autonomization of the
teaching and upbringing institutions
автономія ж. 1. autonomy
/ɔ:ˈtɒnәmı/: ~ (незалежність) учителя teacher autonomy; шкільна ~
school autonomy 2. (самоврядування) self-government /selfˈgʌvnmәnt/:
повна/часткова ~ complete/partial
self-government
автономн|ий прикм. autonomous
/ɔ:ˈtɒnәmәs/: ~а (від держави)
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шкільна система autonomous school
system; ~ структурний підрозділ
autonomous structural unit; autonomic
/ˌɔ:tәˈnɒmık/: ~а нервова система
autonomic nervous system
автономність ж. 1. autonomy
/ɔ:ˈtɒnәmı/: первинна/вторинна ~
псих. primary/ secondary autonomy
2. (режиму роботи) independence
/ˌındıˈpendәns/
автор ч. 1. (друкованого видання)
author /ˈɔ:θәr/: володіння темою у
~а the authorˈs mastery of his subject;
(про жінку) authoress /ˈɔ:θәrıs/ 2. (літературного твору) writer /ˈraıtәr/
3. (музичного твору) composer
/kәmˈpәʊzәr/ 4. (винаходу) inventor
/ınˈventәr/ 5. (дослідження, особл. у
цитуваннях) author: ~ даної роботи
the present
author ~ резолюції mover of resolution

автореферат ч. author’s abstract
[summary] /ˈɔ:θәrz ˈæbstrækt [ˈsʌmәrı]/
авторизований прикм. і присл.
authorized /ˈɔ:θәrʌızd/: ~ переклад
authorized translation
авторитаризм ч. authoritarianism
/ɔ:ˈθɒrıtәrıәˌnızәm/
авторитарн|ий прикм. authoritarian /ɔ:θɒrıˈtɜ:rıәn/: ~а освіта/
педагогіка/ поведінка authoritarian
education/pedagogy/behaviour (амер.
behavior); ~е виховання authoritarian
education; ~ий стиль authoritarian
style
авторитарність ж. authoritarianism /ɔ:ˈθɒrıtәrıәˌnızәm/
авторитет ч. 1. (знаний фахівець у певній галузі) authority

/ɔ:ˈθɒrәtı/: визнаний ~ у математиці
accredited [acknowledged] authority
in mathematics; іррадіація/ специфікація ~у authority irradiation/
specification;
істинний/науковий
~ true/ scientific authority; незаперечний ~ authority above exception;
посилатися на чийсь ~ invoke
[allege] smb’s authority 2. (повага,
вплив) prestige /preˈsti:ʒ/: ~ учителя teacherˈs prestige; підвищувати ~
учителя raise the prestige [authority]
of the teacher; renown /rıˈnaʊn/: мати
~ enjoy renown [prestige]
авторитетн|ий прикм. 1. (який
походить з упливового джерела) authoritative /ɔ:ˈθɒrıtәtıv/: ~і
вказівки authoritative directions;
weighty /ˈweıtı/: ~а думка weighty
[authoritative] opinion 2. (надійний,
достовірний) reliable /rıˈlaıәbl/: наведені дані одержано з ~ого джерела the figures quoted have come from
a reliable source 3. (у якійсь справі)
competent /ˈkɒmpıtәnt/: ~ий фахівець
competent authority

~е джерело
authority; ~ий
reference work

(книга, документ)
довідник standard

авторськ|ий прикм. 1. author’s
/ˈɔ:θәrz/: ~і виправлення the author’s
corrections; authorial /ɔ:ˈθәrıәl/: ~а
школа authorial school; authoring
/ɔ:ˈθәrıŋ/: ~а мова розробки
(спеціалізована мова для розробки
мультимедійних продуктів) authoring

language 2. (про винахід) inventor’s
/ınˈventәrz/: ~е свідоцтво inventor’s
certificate
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~е право copyright; ~ий колектив
team of contributors; writing team; ~і
права заявлено all rights reserved; порушення ~ого права piracy

агітаці|я ж. agitation /ˌædʒıˈteıʃn/:
вести ~ю за щось carry on agitation
for smth
агітувати дієсл. agitate (за/проти
– for/against) /ˈædʒıteıt (fәʳ/әˈgenst)/
аграматизм ч. (нездатність
користуватися граматичною будовою
мовлення)
agrammatism
/әˈgræmәtızm/:
експресивний/імпресивний ~ expressive/ impressive
agrammatism
агресивність ж. aggressiveness
/әˈgresıvnıs/
агресія ж. aggression /әˈgreʃn/:
~ як соціальна ознака aggression as
social character
адаптаці|я ж. adaptation
/әˌdæpˈteıʃn/: ~я дітей до школи children’s adaptation to school;
adjustment
/әˈdʒʌstmәnt/:
професійна/соціальна ~я trade/social
adjustment
адаптивн|ий прикм. adaptive
/әˈdæptıv/: тест на адаптивні можливості [здатності] adaptive capacity
test
адаптивн|ість ж. adaptability
/әˌdæptәˈbılıtı/: програма відбору за
ознаками ~ості adaptability program;
adaptiveness /әdæpˈti:vnıs/
адаптован|ий прикм. adapted
/әˈdæptıd/: ~ий текст adapted text;
дидактично ~а система знань
didactically adapted system of knowledge
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адаптувати|(ся) дієсл. adapt
/әˈdæpt/: ~ книгу adapt a book; здатність ~ся the ability to adapt
адекватний прикм. 1. adequate
/ˈædıkwәt/:
~
досвід/стимул
псих. adequate experience/stimulus
2.
(еквівалентний)
equivalent
/ıˈkwıvәlәnt/: завдання перекладача –
відшукати ~ переклад the translator’s
task is to turn out a equivalent
translation
адекватність ж. 1. adequacy
/ˈædıkwәsı/: ~ запропонованого
підходу adequacy of the approach
suggested; ~ перекладу adequacy
of translation 2. (еквівалентність)
faithfulness /ˈfeıθflnıs/; equivalence
/ıˈkwıvәlәns/
адекватно присл. (еквівалентно)
faithfully /ˈfeıθfәlı/: відтворювати
~ reproduce faithfully; in equivalent
form /ın ıˈkwıvәlәnt fɔ:m/
адже част. but /bʌt/: ~ це всім відомо but everyone knows it; however
/haʊˈevәr/
адміністративн|ий прикм. administrative /әdˈmınıstreıtıv/: ~а організація/ структура administrative
organization/structure; ~е стягнення punishment by administrative
order; ~ий персонал administrative
personnel; ~і науки administrative
sciences;
досвід
~ої
роботи
administrative experience; managerial
/ˌmænıˈdʒıәrıәl/: ~о-професійна підготовка managerial and vocational
training
адміністратор ч. administrator
/әdˈmınıstreıtәʳ/: він виявився пре-
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красним ~ом he turned out an excellent
administrator; manager /ˈmænıdʒәʳ/
адміністрація ж. administration
/әdˌmınısˈtreıʃn/: освітня ~ educational
administration; administration of
education
адˈюнкт ч. adjunct /әˈdʒʌƞ(k)t/;
junior scientific assistant /ˈdʒu:nıәʳ
ˌsaıәnˈtıfık әˈsıstәnt/
аж част. (up) to /(ʌp) tә/: аж
до останнього десятиліття... up to
decade ago
азбука ж. ABC /ˌeıbi:ˈsi:/;
alphabet /ˈælfәbıt/; див. тж абетка
академік ч. academician
/әˌkædәˈmıʃn/
академiчн|ий прикм. 1. (стосовно навчання, педагогічного процесу) academic(al) /ˌækәˈdemık(l)/:
~а довідка/заборгованість academic
transcript/ arrear [failure]; ~ий рік
academic year 2. (відірваний від практики) (purely) academic /(ˈpjʊәlı)
ækәˈdemık/: порушене питання являє (чисто) ~ий інтерес the matter
raised is (purely) academic
~е видання scholarly edition

академія ж. academy /әˈkædәmı/:
Національна Академія наук України National Academy of Sciences of
Ukraine; Академія педагогічних наук
Academy of Pedagogical Sciences
акмеологія ж. personal achievements studies /ˈpɜ:sәnl әˈtʃi:vmәnt
ˈstʌdız/; acmeology /ˌækmıˈɒlәdʒı/: ~
вивчає закономірності та механізми
розвитку людини до досягнення нею
найвищого рівня у в цьому розвитку acmeology studies regularities and

mechanisms of human development
up to reaching the highest level in this
development
акредитаці|я ж. accreditation
/әkredıˈteıʃn/: ~я навчальних закладів accreditation for educational
institutions; ~я підготовки персоналу
accreditation of training
акредитувати дієсл. accredit
/әˈkredıt/
акселерація ж. acceleration
/ækˌselәˈreıʃn/: ~ фізичного розвитку
дітей the acceleration of the physical
development of children
аксіологія ж. axiology
/æksˈɒlәdʒı/: ~ – це вчення про цінності axiology is the study of value;
педагогічна ~ pedagogical axiology
аксіом|а ж. axiom /ˈæksıәm/:
брати щось за ~у take smth as an
axiom; take as an axiom that …; ~и не
вимагають доведень axioms require
no proof; postulate /ˈpɒstʃʊleıt/
актив ч. 1. (група членів колективу) the most active members /ðә
mәʊst ˈæktıv ˈmembәz/
активізація ж. 1. activation
/æktıˈveıʃn/: ~ розумових можливостей activation of intellectual abilities;
intensification /ınˌtensıfıˈkeıʃn/: ~
процесу навчання intensification of
learning process 2. (пожвавлення)
animation /ˌænıˈmeıʃn/
активізувати дієсл. 1. make*
more active /meık mɔ:r ˈæktıv/
2. (спонукати) spur /spɜ:r/ 3. (пришвидшувати) speed* up /spi:d ʌp/: ~ роботу speed up the work 4. (стимулювати) promote /prәˈmәʊt/; stimulate
/ˈstımjʊleıt/: ~ мислення/увагу учнів
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stimulate the pupilsˈthinking/attention
активн|ий прикм. active /ˈæktıv/:
~а політика на ринку праці active
labour (амер. labor) market policies;
~а участь у виробничому, громадському та культурному житті суспільства active participating in the
industrial, social and cultural life of the
society; ~е навчання active learning;
~і рухи active movements
активність ж. activity /ækˈtıvәtı/:
~ виховних впливів the activity of
educating influences; ~ у навчанні
(дидактичний принцип) activity in
teaching; нервово-психічна ~ neuropsychic activity; підтримувати ~ учнів на уроці maintain pupil-activity at
a lesson
актуальн|ий прикм. 1. (життєво важливий) vital /ˈvaıtl/: планування народжуваності є ~ою проблемою для деяких країн birth control
is a vital problem for some countries
2. (невідкладний) urgent /ˈɜ:dʒәnt/: пошук методів захисту довкілля є ~ою
проблемою the search for effective
environmental control is an urgent
problem; topical /ˈtɒpıkl/: ~а проблема urgent [pressing, topical] problem;
~е питання a topical question 3. (першорядний) of high priority /әv haı
praıˈɔ:rәtı/: реабілітування хворих є
~ним завданням the rehabilitation of
patients is a task of high priority
актуалізація ж. (реалізація, здійснення) actualization /ˌæktʃʊәlaıˈzeıʃn/:
визначення типового підручника
подає самоактуалізацію, за Маслоу, просто як «реалізацію повною
14

мірою чийогось потенціалу» a
definition from a typical text book
defines selfactualization according to
Maslow simply as «the full realization
of one’s potential»
актуальність ж. (невідкладність) urgency /ˈɜ:dʒәnsı/; topicality
/tɒpıˈkælәtı/
акустика ж. acoustics /әˈku:stıks/
акустичний прикм. acoustic
/әˈku:stık/: ~ результат acoustic result
акцент ч. 1. (вимова) accent
/ˈæksәnt/: незначний/помітний/сильний ~ a slight/ notice-able/heavy accent
2. (концентрація уваги) emphasis
/ˈemfәsıs/ (pl. emphases /ˈemfәsi:z/):
робити особливий ~ на чомусь lay
special emphasis on smth; stress /stres/
3. (манера вимовляння) accentuation
/әkˌsentʃʊˈeıʃn/
акцентувати дієсл. emphasize
/ˈemfәsaız/; lay [put*] emphasis /leı
[pʊt] ˈemfәsıs/; stress /stres/
алгебра ж. algebra /ˈældʒıbrә/
алгоритм ч. algorithm /ˈælgәrıθm/:
за таким-то ~ом by a so-and-so
algorithm; конструювати/формулювати ~ synthesize/develop an algorithm
алгоритмізація ж. algorithmization
/ˌælgәrıθmıˈzeıʃn/: ~ навчання algorithmization of learning
але спол. but /bәt/: ~ тоді but then;
раніше вважали, що X є більшим за
Y, ~ це не так X was formerly believed
to be larger than Y, but this is not the
case; тут є одне «~» there is a «but» in
it; (як правило, на початку речення)
yet /jet/: ~ щось можна ефективно
використати з іншими конструкція-
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ми yet smth can be used effectively
with other constructions; це дивно, ~
правильно it is strange and yet true;
however /haʊˈevәʳ/: ~ виключення
все ж трапляються exceptions do,
however, occur
маленьке «~» slight objection

алогiзм ч. (хід думки, що порушує
закони логіки) alogism /әlɒˈdʒızm/
алогiчний прикм. alogical /әˈlɒdʒıkl/
алфавiт ч. alphabet /ˈælfәbıt/: ~ з
малюнками pictorial alphabet
алфавiтн|ий прикм. alphabetic(al)
/ˌælfәˈbetık(l)/: в ~ому порядку
alphabetically
~ий покажчик index

альтернатив|а ж. 1. alternative
/ɔ:lˈtɜ:nәtıv/: відхилити/запропонувати/ прийняти ~у reject/propose/
endorse an alternative; стояти перед
~ою be confronted with an alternative
2. (вибір) choice /ˈtʃɔıs/
альтернативн|ий прикм. alternative /ɔ:lˈtɜ:nәtıv/: ~е пояснення
alternative explanation; ~а школа –
це освітній заклад із нетрадиційними розкладом і методами навчання
an alternative school is an educational
establishment with a curriculum and
methods that are nontraditional;
alternating /ˈɔ:ltɜ:neıtıŋ/: ~е навчання (форма навчання з періодичною
зміною навчання у школі та на підприємстві) alternating training
альтруїзм
ч. altruism
/ˈæltru:ızәm/: ~ – це свідоме прагнення діяти в інтересах чи на благо інших altruism is the deliberate pursuit
of the interests or welfare of others

амбівалентнтний прикм. ambivalent /æmˈbıvәlәnt/
амбівалентність ж. ambivalence
/æmˈbıvәlәns/: ~ – це невизначеність
або коливання, особливо спричинені неможливістю здійснити вибір
ambivalence is an uncertainty or
fluctuation, especially when caused by
inability to make a choice
амбiтний прикм. ambitious
/æmˈbıʃәs/: надзвичайно ~ extremely
ambitious
амбiція ж. ambition /æmˈbıʃn/;
див. тж честолюбство
амнезія ж. (відсутність спогадів про події, що відбулися) псих.
amnesia /æmˈni:zıә/
аморальний прикм. amoral
/ˌeıˈmɒrәl US: ˌeıˈmɔ:rәl/; immoral
/ıˈmɒrәl US: ıˈmɔ:rәl/: ~ вчинок
immoral [amoral] act [offense]
аморальність ж. amorality
/ˌeımɒˈrәlıtı US: ˌeımɔ:ˈrәlıtı/
аналіз ч. 1. (визначення складу, структури) analysis /әˈnælәsıs/
(pl. analyses /әˈnælәsi:z/): ~ змісту/тексту/тенденцій
content/text/
trend analysis; ~ і синтез у навчанні
analysis and synthesis in education; ~
художнього твору literary analysis; ~
потреб щодо підготовки персоналу
training needs analysis; ~ ринку праці
labour (амер. labor) market analysis; ~
робочих завдань task analysis; вибірковий/ глибокий/кількісний/поверхневий/якісний ~ selective/ profound/
quantitative/superficial/
qualitative
analysis; коваріаційний/кореляційний/факторний ~ мат. сovariance
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/correlation/factor analysis; дані,
що підлягають ~у data amenable to
analysis; поглиблений ~ результатів
діяльності profounded analysis of the
activity results; піддавати ретельному ~у subject to close analysis; схема
~у scheme of analysis 2. (випробування, тест) test /test/
аналізатор ч. псих. analyser
/ˈænәlaızәr/: зоровий/слуховий ~
visual/ aural analyser
аналізу|вати дієсл. 1. (визначати склад, структуру тощо) analyse
(амер. analyze) /ˈænәlaız/: критично
~вати analyse in a critical manner;
ми ~ємо всі можливі способи we
analyse all possible ways 2. (вивчати, переважно візуально) examine
/ıgˈzæmın/: ретельно ~вати результати examine the results well; treat
smth analytically /tri:t .. ˌænәˈlıtıklı /:
дані зручно ~вати протягом певного періоду data can conveniently
be treated analytically over a period
of time 3. (робити огляд літератури з певного питання) survey
/sәˈveı/
аналітичний прикм. analytic(al)
/ˌænәˈlıtık(l)/: ~ метод analytical
method; ~ процес мислення analytical
process of thinking
аналог ч. analogue /ˈænәlɒg/
(амер. analog /ˈænәlɔ:g/): бути ~ом
чогось be an analog(ue) of [for] smth;
be analogous to smth

соби не є ~ими the two processes are
not analogous with each other 2. (такий самий) the same /ðe seım/: ~им
чином in the same way 3. (схожий,
подібний) like /laık/: з цього і ~их
питань on this and the like subjects;
similar /ˈsımılәʳ/: вжити ~их заходів
take similar steps; parallel /ˈpærәlel/:
~ий випадок parallel case
аналогiчно присл. 1. along similar
lines /әˈlɔ:ŋ ˈsımılәʳ ˈlaınz/ 2. (таким
самим чином) similarly /ˈsımılәlı/: ~
цьому, для повного розуміння чогось
необхідні додаткові дані similarly
additional data are needed to complete
understanding of smth; likewise
/ˈlaıkwaız/: дивись, як робить він, і
роби ~ watch him and do likewise; as
in the case /әz ın ðe keıs/: X ~ Y є ...
as in the case with Y, X is ... (порядок
перерахування змінюється)
~ тому, як... in a way analogous to that...

аналогі|я ж. analogy /әˈnælәdʒı/:
відповідь за ~єю response by analogy;
доводити/міркувати [робити висновки] за ~єю argue/reason by [from]
analogy; закон ~ї (у процесі навчання) law of analogy; проводити ~ю з
чимось draw an analogy with smth;
тест на відшукання ~й analogies test
анархія ж. anarchy /ˈænәkı/: ~
означає волю для сильних і неволю
для слабких anarchy means freedom
for the strong and slavery for the weak
анархiзм ч. anarchism /ˈænәkızәm/
анатомія ж. anatomy /әˈnætәmı/:
бути ~ом чогось be rigorously ~ людини/тварин human/animal
analogous to smth
anatomy
аналогiчн|ий прикм. 1. analogous
андрагогіка ж. andragogy
(with) /әˈnælәgәs (wıð)/: ці два спо- /ˈændrәgɒdʒı/: термін «~» було впер16
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ше використано Олександром Каппом (німецьким освітянином) у
1833 році the term «andragogy» was
originally used by Alexander Kapp (a
German educator) in 1833
анімація ж. animation
/ˌænıˈmeıʃn/: ~ – це швидкий показ
послідовності зображень з метою
створення ілюзії руху animation
is the rapid display of a sequence of
images in order to create an illusion of
movement
анкет|а ж. 1. (з особовими даними)
(personnel department) form /(ˌpɜ:sәˈnel
dıˈpɑ:tmәnt) fɔ:m/: заповнювати ~у fill
in a form 2. (запитальник або для опитування) questionnaire /ˌkwestʃәˈneәʳ/:
~а походження, кваліфікації і та досвіду Background and Experience
Questionnaire; прохання заповнити ~у,
що додається kindly fill out the attached
questionnaire
анкетн|ий прикм. 1. (з особовими
даними) personnel /ˌpɜ:sәˈnel/: ~і дані
personnel particulars 2. (для опитування) questionnaire /ˌkwestʃәˈneәʳ/:
~ий метод у педагогіці questionnaire
method in pedagogics
анкетування с. polling /ˈpәʊlıŋ/;
questioning /ˈkwestʃәnıŋ/: у своїй
книзі «Мистецтво ставити запитання» М. Гольдберг виклала методологію ~ in her book «The Art of the
Question» M. Goldberg has developed
a questioning methodology
анкетувати дієсл. poll /ˈpәʊl/
аномалія ж. anomaly /әˈnɒmәlı/:
~ розвитку developmental anomaly;
семантична ~ semantic anomaly;
abnormality /ˌæbnɔ:ˈmælәtı/

психічна ~ aberration

аномальн|ий прикм. 1. (що
відрізняється від собі подібних)
anomalous /әˈnɒmәlәs/: ~а компонента anomalous component 2. (що
відхиляється від норми, як правило,
у гірший бік) abnormal /æbˈnɔ:ml/:
~ий розвиток дитини abnormal child
development; не виявлено нічого
~ого nothing abnormal discovered
анотаці|я ж. 1. annotation
/ˌænәˈteıʃn/: робити ~ю до тексту
make an annotation on a text 2. (коротка характеристика видання)
abstract /ˈæbstrækt/ 3. (короткий
огляд) synopsis /sıˈnɒpsıs/
анотован|ий прикм. annotated
/ˈænәteıtıd/:
~а
бібліографія
annotated bibliography
ансамбль ч. 1. group /gru:p/; set
/set/ 2. мат. ensemble /ɒnˈsɒmbl/:
статистичний ~ statistical ensemble
антагонiзм ч. antagonism
/ænˈtægәnızәm/: ~ добра і зла
antagonism between good and evil
породжувати ~ antagonize
антиавторитарн|ий прикм. antiauthoritarian /ˌæntıɔ:θɒrıˈtɜ:rıәn/: ~а
освіта/ поведінка anti-authoritarian
education/behaviour (амер. behavior)
антиномія ж. antinomy
/ænˈtınәmı/:
логічна/семантична/
синтаксична ~ logical/ semantic/
syntactic antinomy
антипаті|я ж. aversion /әˈvɜ:ʃn
US: әˈvɜ:ʒn/: відчути ~ю до когось
take an aversion to smb
антипедагогіка ж. (течія в педагогіці, що ґрунтується на відмові
17
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від виховання як цілеспрямованого
процесу формування особистості)
antipedagogy /ˌæntıˈpedәgɒʤı/
антисанітарн|ий прикм. unsanitary /ˌʌnˈsænıtrı/: ~і умови unsanitary
conditions
антисоціальн|ий прикм. antisocial
/ˌæntıˈsәʊʃl/: ~а поведінка antisocial
behaviour (амер. behavior)
античн|ий
прикм.
ancient
/ˈeınʃәnt/: ~а історія ancient history;
antique /ænˈti:k/: ~а педагогічна система antique pedagogical system
антологія ж. anthology
/ænˈθɒlәdʒı/: ~ англійської літератури anthology of English literature
антропогенез ч. anthropogenesis
/ˌænθrәpәʊˈdʒenәsıs/
антропологiзм
anthropologism
/ˌænθrәˈpɒlәdʒızm/: в ~і людина
виступає головною світоглядною категорією in anthropologism, the human
constitutes the major outlook category
антропологiчн|ий прикм. anthropologic(al)
/ˌænθrәpәˈlɒdʒık(l)/:
~ий підхід/ фактор anthropological
approach/factor; ~і засади педагогіки anthropological foundations of
education; ~о-гуманістичний принцип
anthropological and humanistic principle
антропологія ж. anthropology
/ˌænθrәˈpɒlәdʒı/: ~ є вченням про
природу людини anthropology is
the study of humanity; ~ освіти
educational anthropology; соціальна/фізична/філософська ~ social/
physical/philosophical anthropology
антропометрiя ж. anthropometry
/ˌænθrәˈpɒmıtrı/: ~ відіграє важли18

ву роль в ергономіці anthropometry
plays an important role in ergonomics
апарат ч. 1. (прилад, пристрій) apparatus /ˌæpәˈreıtәs US:
ˌæpәˈrætәs/: мовленнєвий ~ vocal
apparatus; device /dıˈvaıs/ 2. (штат)
staff /stɑ:f/; personnel /ˌpɜ:sәˈnel/
3. (державна структура) apparatus:
керівний ~ management apparatus;
machinery /mәˈʃi:nәrı/
апаратн|ий
прикм.
комп.
hardware /ˈhɑ:dweәʳ/: ~е спряження
hardware interface; ~і засоби підготовки training hardware
апатія ж. apathy /ˈæpәθı/: ~ – це
стан байдужості або відсутності
емоцій apathy is a state of indifference,
or lack of emotions
апатичн|ий прикм. 1. apathetic
/ˌæpәˈθetık/: ~а дитина apathetic child
2. (байдужий) indifferent /ınˈdıfrәnt/
аперцепція ж. apperception
/apәˈsepʃn/: ~ – це здатність усвідомлювати зв’язок нових фактів з уже відомими apperception is the perception
of relation of new facts to facts already
known; ~ у навчанні apperception in
teaching [education]
апоге|й ч. 1. перен. (точка, подія
найвищої інтенсивності) zenith
/ˈzi:nıθ/: досягти апогею be at oneʼs
zenith; culmination /ˌkʌlmıˈneıʃn/
2. (найвища точка розвитку) acme
/ˈækmı/: досягти ~ю майстерності
reach the acme of skill
апріорн|ий прикм. a priori
/ˌeı praˈɔ:raı/; prior /ˈpraıәʳ/: ~е знання prior knowledge; antecedent
/ˌæntıˈsi:dnt/
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апробація ж. 1. evaluation
/ıˌvæljʊˈeıʃn/; approbation
/ˌæprәˈbeıʃn/ 2. (оцінка) appraisal
/әˈpraızl/
апробован|ий прикм. approved
/әˈpru:vd/: ~і методи approved
methods; officially accepted /әˈfıʃәlı
әkˈseptıd/
апробувати дієсл. 1. approbate
/ˌæprәˈbeıt/; evaluate /ıˈvæljʊeıt/
2. (схвалити) certify /ˈsɜ:tıfaı/;
approve smth officially /әˈpru:v ..
әˈfıʃәlı/; apprise /әˈpraız/
аргумент ч. 1. (доказ, мотив)
reason /ˈri:zn/; point /pɔınt/; argument
/ˈɑ:gjʊmәnt/: важливий/власний ~
substantial/unborrowed
argument;
непереконливий/
переконливий
~ shallow/weighty [satisfactory]
argument; спростувати ~ knock the
bottom out of an argument; цей ~ виявився вирішальним this argument at
once turned the scale
наводити переконливі ~и substantiate

аргументаці|я ж. 1. argumentation /ˌɑ:gjʊmәnˈteıʃn/: логіко-філософські моделі ~ї logic-philosophical
models of argumentation 2. (логічний
хід думок) reasoning /ˈri:znıŋ/: поверхнева ~я hollow reasoning
аргументован|ий прикм. reasoned
/ˈri:znd/: ~а заява reasoned statement
аргументу|вати дієсл. 1. (наводити докази «за» чи «проти») argue
(for or against) /ˈɑ:gju: (fәʳ .. әˈgenst)/
2. (доводити посиланням на щось)
give* a reason (for or against) smth
/gıv ә ˈri:zn (fәʳ .. әˈgenst)/; reason

/ˈri:zn/: ви повинні краще ~вати
свою позицію you must reason your
case a bit more 3. (переконливо викладати) set* forth smth forcefully /set
fɔ:θ .. ˈfɔ:sfәlı/: доповідач переконливо ~є свою думку з цього питання the speaker forcefully sets forth his
opinion on the matter
арифметик|а
ж.
arithmetic
/әˈrıθmәtık/: підручник з ~и arithmetic
book; чотири дії ~и the four rules
[operations] of arithmetic
аркуш ч. 1. (паперу) sheet /ʃi:t/:
чистий ~ паперу empty [blank] sheet
of paper 2. (одиниця розрахунку кількості паперу на видання) standard
sheet /ˈstændәd ʃi:t/
авторський ~ authorˈs sheet;
signature; unit of 40 000 printed
characters, including spaces;
друкований ~ printer’s sheet
артефакт ч. artefact; artifact
/ˈɑ:tıfækt/: віртуальні ~и мають
певну схожість з ~ами реального
життя, навіть якщо вони не мають
фізичних властивостей у традиційному сенсі virtual artifacts have
certain similarities to real-life artifacts
even though they do not have physical
properties in the traditional sense
артикулювати дієсл. articulate
/ɑ:ˈtıkjʊleıt/
артикуляцiйн|ий прикм. articulation /ɑ:ˌtıkjʊˈleıʃn/: ~а база articulation
basis; ~і вправи articulation exercises
артикуляція ж. articulation
/ɑ:ˌtıkjʊˈleıʃn/: виразна/нечітка/чітка
~ plain/ blurred [feeble]/clear [clean]
articulation
19
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артист ч. artist /ˈɑ:tıst/
артистичн|ий
прикм. artistic
/ɑ:ˈtıstık/: ~а творчість artistic
creation; ~ий талант artistic talent; ~і
здібності artistic ability
арт-терапiя ж. art therapy /ˌɑ:t
ˈθerәpı/
археологія
archaeology
/ˌɑ:kıˈɔlәdʒı/
архiв ч. 1. (установа) archive
/ˈɑ:kaıv/: працівник ~у archive
specialist; здавати до ~у deposit
in the archives 2. (зібрання рукописів тощо) archives /ˈɑ:kaıvz/ pl.:
шкільний ~ school archives; records
/ ˈrekәrdz/ pl. 3. (матеріали) files
/faılz/ pl.
асигнування с. allocation
/ˌælәˈkeiʃn/: ~ на культурні/соціальні
потреби allocations for cultural/social
needs; appropriation /әˌprәʊprıˈeıʃn/:
бюджетні ~ budget appropriations;
збільшити/зменшити ~ increase/
decrease appropriations [allocations]
асигнувати дієсл. assign /әˈsaın/;
allocate /ˈælәkeıt/; grant /grɑ:nt US:
grænt/
асиміляція ж. assimilation
/әˌsımәˈleıʃn/: ~ і акомодація
assimilation and accomodation
асинхронн|ий
прикм.
asynchronous /әˈsıŋkrәnәs/: ~е навчання
(коли контакт між учителем і учнем здійснюється з загаюванням у
часі) asynchronous learning
асистент ч. 1. assistant /әˈsıstәnt/
2. (посада у навчальному закладі)
assistant lecturer /әˈsıstәnt ˈlektʃәrәʳ/
асоціативн|ий прикм. псих.
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associative /әˈsәʊʃıeıtıv/: ~а діяльність associative activity; ~е гальмування associative inhibition
~а психологія association psychology
асоціаці|я ж. 1. (союз, товариство тощо) association /әˌsәʊsıˈeıʃn/:
Європейська педагогічна ~я Association for Teacher Education in Europe
(ATEE); ~я розвитку систем навчання з допомогою ЕОМ Association
for the Development of Computerbased Instructional Systems 2. псих.
association: ~я за схожістю/суміжністю/протилежністю association
by
similarity/contiguity/contrast;
зорові/слухові ~ї visual/auditory
associations; позитивні/негативні
~ї positive/negative associations
асоціюватися дієсл. 1. form an
association /fɔ:m әn әˌsәʊsıˈeıʃn/;
be* associated (with) /bi: әˈsәʊʃıeıtıd
(wıð)/: безпосередньо ~ з чимось be
directly associated with smth 2. наук.
associate (with) /әˈsәʊʃıeıt (wıð)/
аспект ч. (питання, справи тощо)
aspect /ˈæspekt/: виховний ~ педагогічного процесу educational aspect
of teaching process; психологічні
~и інноваційної діяльності вчителя psychological aspects of teacher’s
innovational activity; bearing /ˈbeәrıŋ/
аспірант ч. post-graduate research
(student) /ˌpәʊstˈgrædʒʊeıt ri:ˈsɜ:ʧ
ˈstju:dnt (US: ˈri:sɜ:ʧ ˈstu:dnt)/: підготовка ~ів training of post-graduate
students
аспірантур|а ж. post-graduate
research course /ˌpәʊstˈgrædʒʊeıt
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ri:ˈsɜ:ʧ (US: ˈri:sɜ:ʧ) kɔ:s/: закінчити
~у complete a post-graduate course;
postgraduate research study
/ˌpәʊstˈgrædʒʊeıt ri:ˈsɜ:ʧ (US: ˈri:sɜ:ʧ)
ˈstʌdı/: вступити до ~и be admitted to
a program of post-graduate research
studies
астенiя ж. asthenia /әsˈθi:nıә/
астенiчн|ий прикм. asthenic
/әsˈθenık/: ~а будова тіла asthenic
physique
астрономiчн|ий прикм. astronomic(al) /,æstrәˈnɒmk(l)/: вести ~і
спостереження carry on astronomic
observations
астрономія
ж.
astronomy
/әˈstrɒnәmı/
атестат ч. 1. (посвідчення)
certificate /sәˈtıfıkәt/; diploma
/dıˈplәʊmә/: ~ про закінчення середньої школи General Educational
Development (GED) Diploma 2. (рекомендація) testimonial /ˌtestıˈmәʊnıәl/;
recommendation /ˌrekәmenˈdeıʃn/
атестацiйн|ий прикм. attestive
/әˈtestıv/; attesting /әˈtestıŋ/
~а комісія examination board

атестаці|я ж. 1. attestation
/ˌәtesˈteıʃn/: проміжна ~я interim
attestation; certification /ˌsɜ:tıfıˈkeıʃn/;
assessment /әˈsesmәnt/; appraisal
/әˈpreızl/: ~я працівника performance
appraisal; система професійної ~ї
performance appraisal system 2. (рекомендація) recommendation
/ˌrekәmenˈdeıʃn/; testimonial
/ˌtestıˈmәʊnıәl/
атестувати дієсл. 1. attest /әˈtest/
2. (давати рекомендацію) recommend

/ˌrekәˈmend/: ~ кандидата на посаду recommend a candidate for a post
3. (підтверджувати про допуск до
чогось в офіційному документі)
certify /ˈsɜ:tıfaı/; qualify /ˈkwɒlıfaı/
атлас ч. atlas /ˈætlәs/: ~ діалектів/
неба dialect/sky atlas
атмосфера
ж.
atmosphere
/ˈætmәsfıәʳ/: ~ співробітництва і
співтворчості the cooperation and cocreation atmosphere
атрибут ч. 1. attribute /ˈætribju:t/:
психічний/фізичний ~ псих. physical/
psychological attribute 2. грам.
attributive /әˈtrıbjʊtıv/
аудит ч. audit /ˈɔ:dıt/: ~ навичок
skill audit
аудиторі|я ж. 1. (приміщення)
lecture hall /ˈlektʃәʳ hɔ:l/ 2. (у навчальних закладах) lecture room /ˈlektʃәʳ
ru:m/; (large) classroom /(lɑ:dʒ)
ˈklæsru:m/ 3. (слухачі) audience
/ˈɔ:dıәns/: виступати перед великою
~єю perform before a large audience;
він легко знаходить контакт з ~єю
he easily establishes contact with his
audience
аудіальн|ий прикм. audio /ˈɔ:dıә/:
~і засоби audio aids
аудіовізуальн|ий прикм. audiovisual /ˌɔ:dıәʊˈvıʒʊәl/: ~е навчання/
обладнання audiovisual instruction/
equipment; ~ий засіб/метод audiovisual aid/method; ~і навчальні засоби audiovisual aids; audiovisuals; ~і
наочні засоби audiovisual aids
аудіолінгвальн|ий прикм. audio()-lingual /ˌɔ:dıәʊˈlıŋgwәl/: ~і методи
навчання (з використанням слуху і
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мовлення) audio(-)lingual approach
to teaching
аудіометрія ж. (оцінювання стану слухової системи) audiometry
/ˌɔ:dıәʊˈmәtrı/: компˈютерна ~ computed audiometry
аутентифікація нрк, див. автентифікація
аутентичний прикм. нрк, див.
автентичний
аутентичність ж. нрк, див. автентичність
афазія ж. (системне порушення
мовлення) aphasia /æˈfeıәzjә/: експресивна/імпресивна ~ expressive/
impressive aphasia
афiша ж. 1. bill /bıl/; poster
/ˈpәʊstәr/; placard /ˈplækɑ:d/ 2. (театральна) playbill /ˈpleıbıl/
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дієсл. і присл.) much: ~ розмовляти
talk much; a lot: він ~ працює/читає
he works/reads a lot; крім звичайних
шкіл є ~ клубів, де діти здобувають
освіту і корисні навички besides
regular schools there are a lot of clubs,
where children get education and good
habits; a great deal /ә greıt di:l/: ~ знати
know a great deal
багатобарвний прикм. manycoloured (амер. many-colored) /ˈmenı
ˈkʌlәd/; multi-coloured (амер. multicolored) /ˈmʌltı ˈkʌlәd/
багатобiчний прикм. versatile
/ˈvɜ:sәtaıl/: ~ талант versatile talent;
many-sided /ˈmenıˈsaıdıd/
багатовимірний прикм. multidimensional /ˌmʌltıdıˈmenʃәnl/: ~
аналіз multidimensional analysis
багат|ий прикм. 1. rich /rıtʃ/: ~а
багатогранн|ий прикм. перен.
наукова спадщина rich scientific many-sided /ˈmenıˈsaıdıd/; versatile
heritage; wealthy /ˈwelθı/: мова, ~а на /ˈvɜ:sәtaıl/: ~ий талант versatile talent
відтінки language wealthy in nuances
~а діяльність manifold activities
2. (наявний у великій кількості)
багатозначний прикм. 1. manyabundant (in smth) /әˈbʌndәnt (ın)/
valued /ˈmenıˈvælju:d/; multiform
~ий на події chanceful
/ˈmʌltıfɔ:m/; multivalent /ˌmʌltıˈveılәnt/
багато 1. (як неозначений числ.) (з 2. лінгв. polysemantic /ˌpɒlısıˈmæntık/
ім. в однині) much /mʌtʃ/: давати учбагатозначність 1. multivalence
ням надто ~ інформації give the pupils /ˈmʌltıveılәns/; multiple-valuedness
too much information; (з ім. у множ.) /ˈmʌltıpl ˈvælju:dnıs/ 2. лінгв.
many /ˈmenı/: ~ способів/ спроб many polysemy /ˈpɒlısımı/
means/attempts; на ~ питань було дано
багатоколірний прикм. 1. multiправильні відповіді many questions colour
(амер. multicolor)
were answerred correctly; a lot (of) /ә lɒt /ˌmʌltıˈkʌlәr / 2. друк. polychromatic
(әv)/: було витрачено ~ часу і зусиль /ˌpɒlıkrәʊˈmætık/
a lot of time and effort has been spent;
багатомовність ж. multilinplenty /ˈplentı/: ~ справ, які треба gualism /ˌmʌltıˈlıŋgwәlızm/
зробити a plenty of thihgs to be done;
багатообіцяльн|ий прикм. (very)
мати ~ часу have plenty of time 2. (з promising /(verı) ˈprɒmısıŋ/: можли-

Б
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вості для чогось є, без сумніву, ~ими
the possibilities for smth are clearly
very promising
багаторазов|ий прикм. 1. (неодноразовий) manifold /ˈmænıfәʊld/: ~і повторення чогось
хором manifold repetition of smth
in chorus; multiple /ˈmʌltıpl/: ~ого
використання multiple-use 2. (часто повторюваний) reiterated
/ˌri:ıtәˈreıtıd/
багаторiчний прикм. (який існує
багато років) (lasting [living]) many
years /(ˈlæstıŋ [ˈlıvıŋ]) ˈmenı jıәrz/: ~
досвід many years experience
багатосторонн|ій прикм. manysided /ˈmenı ˈsaıdıd/: ~я діяльність
many-sided activities; здійснювати
~ій вплив на учнів produce a manysided influence upon the pupils;
multilateral /ˌmʌltıˈlætәrәl/: ~я угода
multilateral treaty

~і навички (які можуть застосовуватися в різних дисциплінах) hybrid
skills

багатофункцiйн|ий
прикм.
multifunctional
/mʌltıˈfʌŋkʃәnl/:
~ий розважальний комплекс multifunctional entertainment complex
~і засоби інформації

multi-media

багатоцільов|ий прикм. multipurpose /mʌltıˈpɜ:pәs/: ~а класна
кімната multipurpose classroom; ~е
обладнання multipurpose equipment
багатошаровий прикм. multilayer /ˌmʌltıˈleıәr/
багатств|о с. riches /ˈrıʧız/;
wealth /welθ/: духовне ~о intellectual wealth [riches]; richness
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/ˈrıʧnıs/: видове ~о екол. richness
of species
природні ~а natural resources
бажан|ий прикм. 1. (необхідний)
desirable /dıˈzaıәrәbl/: досягти ~их
результаттів achieve [attain] desirable
results 2. (передбачуваний) expected
/ıkˈspektıd/
бажання с. 1. desire /dıˈzaıәr/:
навˈязливе ~ псих. annoying desire;
бути помірним у своїх ~х be moderate
in desires 2. (вимога) request /rıˈkwest/
3. (воля) will /wıl/: за ~м at will; коли
є ~, знайдеться і спосіб where there is
a will there is a way
бажано безособ. it is desirable /ıt
ız dıˈzaıәrәbl/: ~, щоб… it is desirable
that…; іноді ~ мати щось it is desirsble
on occasions to have smth
бажати дієсл. wish /wıʃ/; desire
/dıˈzaıәr/; want /wɒnt US: wɔ:nt/
баз|а ж. 1. base /beıs/: ~а знань
knowledge base 2. (в абстрактному
розумінні) basis /ˈbeısıs/: на науковій
~і on a scientific basis 3. (елементна)
component type /kәmˈpәʊnәnt taıp/;
components /kәmˈpәʊnәnts/ 4. (обґрунтування) proof /pru:f/: підводити
наукову ~у під щось adduce [place]
scientific proof in support of smth
базис ч. basis /ˈbeısıs/: ідеологічний ~ ideological basis
базов|ий прикм. 1. basic /ˈbeısık/:
~а освіта дорослих adult basic
education; ~а підготовка (основні
знання і навички, необхідні для
певного роду занять) basic training;
~ий компонент дошкільної освіти
basic component of the preschool
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education; ~і знання basic knowledge
2. (прийнятий за початок відліку)
datum /ˈdeıtәm/ 3. (конструкція,
модель) base /beıs/: ~а конструкція/
школа base design/school

~а школа demonstration [laboratory] school; ~ий навчальний план
core curriculum

базувати дієсл. 1. base /beıs/;
found /faʊnd/; ground /graʊnd/
2. (теорію, вчення) base [found] smth
up [upon] /beıs [faʊnd] .. ʌp [әˈpɒn]/
базуватися дієсл. 1. be* based
[founded] up [upon] /bi: beıst [ˈfaʊndıd]
ʌp [әˈpɒn]/ 2. (про висновки, теорію)
rest up [upon] /rest/; be* founded
[grounded] up [upon] /bi: ˈfaʊndıd
[ˈgraʊndıd] ʌp [әˈpɒn]/
байдуж|ий прикм. indifferent
/ınˈdıfrәnt/: ~е ставлення до чогось
indifferent attitude to smth; apathetic
/ˌæpәˈθetık/
байдужість ж. indifference
/ınˈdıfrәns/: емоційна ~ псих.
emotional
indifference;
apathy
/ˈæpәθı/: повна ~ до чогось complete
apathy towards smth
байт ч. комп. byte /baıt/: у
комп’ютерних науках ~ є одиницею
виміру інформаційної пам’яті, що
найчастіше складається з восьми
бітів in computer science a byte is a unit
of measurement of information storage,
most often consisting of eight bits
бакалавр ч. bachelor /ˈbætʃәlәr/:
~ природничих наук Bachelor of
Science; бакалавр гуманітарних
наук Bachelor of Arts; ступінь ~а a
bachelor’s [first] degree

бал ч. 1. (оцінка за умовною
шкалою у вигляді числа) number
/ˈnʌmbәr/ 2. (оцінка знань) grade
/greıd/: ~ є результатом оцінювання
навчальної праці учня grade is a
result of assessing pupils’ studying
work; mark /mɑ:k/: прохідний ~
passing mark [grade]; point /pɔınt/:
курси, за які надаються ~и pointgiving courses; credit /ˈkredıt/:
додатковий ~ extra credit; заліковий
~ credit point
банальн|ий прикм. banal /bәˈnɑ:l
US: ˈbeınl/: він почав із ~их зауважень
he preluded with some banal remarks;
trite /traıt/: ~а ідея trite idea
банк ч. у різн. знач. bank /bæŋk/: ~
даних data bank; databank
батьк|и мн. parents /ˈpeәrәnts/:
лекції для ~ів lectures for parents;
прийомні ~и adoptive parents; робота
з ~ами work with parents; втратити
~ів lose oneˈs parents
батьківськ|ий прикм. paternal
/pәˈtɜ:nl/: ~а поведінка (модель поведінки, характерна для статусу
батька) paternal behaviour (амер.
behavior); parent(al) /ˈpeәrәnt(l)/: ~а
турбота parental care; ~е виховання
parent education; ~ий авторитет
parental authority; ~і збори parents’
meeting; ~ий комітет parents’
association [committee]
батьківщин|а ж. mother [native]
country /ˈmʌðәr [ˈneıtıv] ˈkʌntrı/:
почуття відповідальності за долю
~и feelings of responsibility for the
fortune of the native country; homeland
/ˈhәʊmlænd/: історична ~а historical
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homeland; motherland /ˈmʌðәlænd/:
любов до ~и love to the motherland
батьк|о ч. father /ˈfɑ:ðәr/: ідеальний образ ~а father-figure
бачит|и дієсл. see* /si:/: ~и
неозброєним оком see with the
naked eye; ясно ~и мету виконуваної
роботи see clearly the purpose of what
one is doing
без прийм. without /wıˈðaʊt/: ~
винятку without exception; ~ доведення without proof; ~ урахування
чогось without reference [regard] to
smth; ми намагалися вивчити мову
самі, ~ учителя we tried to learn the
language by ourselves, without a teacher
безвідмовн|ий прикм. 1. unfailing
/ˌʌnˈfeılıŋ/; faultless /ˈfɔ:ltlıs/ 2. (надійний) reliable /rıˈlaıәbl/; troublefree /ˈtrʌbl fri:/: ~а робота trouble-free
operation
безвідмовно присл. trouble-free
/ˈtrʌbl fri:/; without a hitch /wıˈðaʊt ә
hıtʃ/
безвідносний прикм. irrelative
/ıˈrelәtıv/; irrespective /ˌırısˈpektıv/
безвідносно присл. irrelatively
/ıˈrelәtıvlı/;
irrespectively
/ˌırısˈpektıvlı/
безвідповідальн|ий
прикм.
irresponsible /ˌırıˈspɒnsәbl/: ~а
дитина /поведінка irresponsible
child / behaviour (амер. behavior); unaccountable /ˌʌnәˈkaʊntәbl/
безвідповідальність ж. irresponsibility /ˌırıˌspɒnsәˈbılәtı/; unaccountableness /ˌʌnәˈkaʊntәblnıs/
безграмотний прикм. 1. (неписьменний) illiterate /ıˈlıtәrәt/
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2. (ненавчений) unlearned /ʌnˈlɜ:nd/
3. (про текст) full of spelling
mistakes /fʊl әv ˈspelıŋ mıˈsteıks/
безграмотність ж. illiteracy
/ıˈlıtәrәsı/; ignorance /ˈıgnәrәns/
бездоганн|ий прикм. 1. (досконалий) irreproachable /ˌırıˈprәʊtʃәbl/:
нагороджувати за ~у і багаторічну
роботу в школі reward for long and
irreproachable service at school;
perfect /ˈpɜ:fıkt/: ~ий експеримент
perfect experiment; unimpeachable
/ˌʌnımˈpi:ʧәbl/: ~а чесність unimpeachable honesty 2. (точний)
pointed /ˈpɔıntıd/: ~а точність pointed
correctness
бездоглядність ж. neglect
/nıˈglekt/: дитяча ~ child neglect;
dereliction /ˌderәˈlıkʃn/
бездоказовий прикм. 1. unproved
/ʌnˈpru:vd/; 2. (необґрунтований)
baseless
/ˈbeıslıs/;
groundless
/ˈgraʊndlıs/; proofless /ˈpru:flıs/
беззаперечний прикм. absolute
/ˈæbsәlu:t/;
implicit
/ımˈplısıt/;
unquestioning /ʌnˈkwestʃәnıŋ/
беззаперечно присл. implicitly
/ımˈplısıtlı/; unquestioningly
/ʌnˈkwestʃәnınlı/
беззастережний прикм. unconditional /ˌʌnkәnˈdıʃәnl/; unreserved
/ˌʌnrıˈzɜ:vd/
беззастережно
присл.
unreservedly /ˌʌnrıˈzɜ:vdlı/; without reserve
/wıˈðaʊt rıˈzɜ:v/; unconditionally
/ˌʌnkәnˈdıʃәnlı/
беззмістовн|ий прикм. 1. (убогий
змістом, неглибокий) empty /ˈemptı/:
~ий фільм empty film 2. (нудний,
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нецікавий) dull /dʌl/: ~а лекція dull
lecture
беззмістовність ж. emptiness
/ˈemptınıs/; dullness /ˈdʌlnıs/
безконтрольний прикм. uncontrolled /ˌʌnkәnˈtrәʊld/; unchecked
/ˌʌnˊtʃekt/
безладн|ий прикм. 1. disordered
/dısˈɔ:dәd/: ~е уявлення disordered
imagination 2. (хаотичний) chaotic
/keıˈɒtık/ 3. (що відхиляється від
теми) tangential /tænˈdʒәnʃәl/: ~а
інформація tangential information
4. (про промову, виклад) incoherent
/ˌınkәʊˈhıәrәnt/: ~ий виклад матеріалу
incoherent presentation of material; ~а
відповідь incoherent answer
~а поведінка
behavior) disorder

behaviour

(US:

безліч ж. a great number of smth /ә
ˈgreıt ˈnʌmber әv/; a lot of smth /ә lɒt
әv/; a great body of smth /ә ˈgreıt bɒdı
әv/: ~ фактів a great body of facts
безмежний прикм. 1. (необмежений) unbounded /ˌʌnˈbaʊndıd/;
boundless /ˈbaʊndlıs/ 2. (безкраїй)
unlimited
/ʌnˈlımıtıd/;
limitless
/ˈlımıtlıs/
безнадiйн|ий прикм. 1. hopeless
/ˈhәʊplıs/: ~а справа hopeless
cause; irretrievable
/ˌırıˈtri:vәbl/
2. (невиправний)
irredeemable
/ˌırıˈdi:mәbl/
безпек|а ж. 1. (відсутність
небезпеки) safety /ˈseıftı/: ~а
життєдіяльності людини safety of
human vital activity; повна ~а псих.
perfect safety; вивчення правил
дорожньої ~и road safety education;

правила техніки ~и safety code
2. (надійність, упевненість) security
/sıˈkjʊәrәtı/: екологічна ~а ecological
security
безперервн|ий прикм. 1. continuous /kәnˈtınjʊәs/: ~ий стаж
continuous record 2. (безупинний)
unceasing /ˌʌnˈsi:z ıŋ/ 3. (невпинний)
uninterrupted /ˌʌnıntәˈrʌptıd/
~е навчання і підготовка (кадрів)
lifelong learning and training

безперервно присл. 1. continually
/kәnˈtınjʊәlı/;
continuously
/kәnˈtınjʊәslı/ 2. (безупинно) without
ceasing /wıˈðaʊt ˈsi:z ıŋ/
безперечний прикм. 1. indisputable /ındıˈspju:tәbl/; unquestionable /ˌʌnˈkwestʃәnәbl/ 2. (безсумнівний) undoubted /ˌʌnˈdaʊtıd/: ~ доказ
undoubted proof
безперечно присл. (безсумнівно)
undoubtedly /ˌʌnˈdaʊtıdlı/; without
doubt /wıˈðaʊt daʊt/; out of question
/ˈɑʊt әv ˈkwestʃәn/
безперспективн|ий
прикм.
1. having no prospects /hævıŋ nәʊ
ˈprɒspekts/
2. (що не дозволяє
сподіватися на добрий результат)
unpromising /ˌʌnˈprɒmısıŋ/: виявитися ~им prove to be unpromising
~е заняття blind alley

безпечн|ий прикм. 1. (вільний
від небезпеки) safe /seıf/: ~ий у
використанні/роботі safe to use/work
with 2. (при невмілому використанні)
foolproof /ˈfʊlpru:f/ 3. (неризикований)
unprecarious /ˌʌnprıˈkeәrıәs/
безпечність ж. 1. (якість,
властивість) safety /ˈseıftı/
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2. (надійність, упевненість) security
/sıˈkjʊәrәtı/ 3. тех. reliability
/rıˌlaıәˈbılәtı/
безпідставн|ий прикм. groundless
/ˈgraʊndlıs/: ваше зауваження не є
~им, але воно не зовсім правильне
your statement is not groundless, at
the same time it is not wholly true;
causeless /ˈkɔ:zlıs/; unfounded
/ˌʌnˈfaʊndıd/
безплановий прикм. planless
/ˈplænlıs/; without a plan /wıˈðaʊt ә
plæn/
безплатний прикм. free of charge
/fri: әv tʃɑ:dʒ/
безплiдн|ий
прикм.
перен.
fruitless /ˈfru:tlıs/: ~і зусилля fruitless
efforts; futile /ˈfju:taıl US: ˈfju:tl/: ~а
дискусія futile discussion; vain /veın/:
~а спроба vain attempt
безповоротн|ий прикм. 1. (непоправний) irretrievable /ˌırıˈtri:vәbl/
2. (остаточний) irrevocable /ıˈrevәkәbl/;
final /ˈfaınl/: ~е рішення final decision
3. (зниклий назавжди) irremeable
/ıˈremıәbl/
безпомилковий прикм. 1. errorless
/ˈerәlıs/; faultless /ˈfɔ:ltlıs/ 2. (правильний) correct /kәˈrekt/; unerring /ʌnˈe:rıŋ/
3. (точний) accurate /ˈækjәrәt/
безпосередн|ій прикм. 1. immediate
/ıˈmi:dıәt/: ~є оточення дитини childˈs
immediate environment; ~ій керівник
immediate superiour (амер. superior);
direct /dıˈrekt/: під ~ім впливом школи
under the direct influence of the school
2. (щирий) spontaneous /spɒnˈteınıәs/:
~я поведінка spontaneous behaviour
(амер. behavior)
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безпосередність ж. spontaneity
/ˌspɒntәˈni:әtı/
безпосередньо присл. at first
hand /әt fɜ:st hænd/: ~ спостерігати
щось observe smth at first hand;
immediately /ıˈmi:dıәtlı/: предмети, що ~ оточують учня objects
immediately surrounding the pupil; з
цього ~ випливає, що ... from this it
follows at once [immediately] that...
~ після (того як) just after
безпредметний прикм. objectless
/әbˈdʒektlıs/; abstract /әbˈstrækt/
безпрецедентний прикм. unprecedented /ʌnˈpresıdәntıd/
безприкладний прикм. unexampled /ˌʌnıgˈzɑ:mpld/; unequalled
/ˌʌnˈi:kwәld/
безпритульн|ий прикм. homeless
/ˈhәʊmlıs/
~і діти waifs and strays
безпритульність ж. homelessness /ˈhәʊmlısnıs/
безрезультатний прикм. 1. ineffective /ˌınıˈfektıv/;
ineffectual
/ˌınıˈfektjʊәl/ 2. (невдалий) abortive
/әˈbɔ:tıv/ 3. (марний, даремний) futile
/ˈfju:tl/; vain /veın/; without results
/wıˈðaʊt rıˈzʌlts/
безрезультатно присл. in vain
/ınˈveın/; without result /wıˈðaʊt
rıˈzʌlts/
безробiтний прикм. unemployed
/ˌʌnımˈplɒıd/
безробiття с. unemployment
/ˌʌnımˈplɒımәnt/: довгострокове ~
long-term unemployment
безсистемний прикм. unsystematic(al) /ˈʌnˌsıstıˈmætık(l)/
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безсистемність ж. lack of system
/læk әv ˈsıstәm/: ~ у заняттях lack of
system in oneˈs studies
безсторонній прикм. 1. impartial
/ımˈpɑ:ʃl/; impersonal /ımˈpe:snl/
2. (неупереджений) unbiased
/ˌʌnˈbaıәst/; unprejudiced
/ʌnˈpredʒʊdıst/
безсумнiвний прикм. 1. doubtless
/ˈdaʊtlıs/; unquestionable
/ʌnˈkwestʃәnәbl/ 2. (безперечний)
sure /ʃʊәr/ 3. (очевидний) evident
/ˈevıdәnt/; manifest /ˈmænıfest/
4. (правильний) indubious /ınˈdu:bıәs/;
indubitable /ınˈdu:bıtәbl/
безумовний прикм. 1. (не
обмежений умовами) unconditional
/ˌʌnkәnˈdıʃәnl/: ~ подразнювач псих.
unconditional stimulus; unconditioned /ˌʌnkәnˈdıʃәnd/: ~ рефлекс
unconditioned reflex 2. (вільний,
не обмежений звˈязками) unconstrained /ˌʌnkәnˈstreınd/; unrestrained
/ˌʌnrıˈstreınd/ 3. (про рефлекс,
реакцію тощо) habitual /hәˈbıtʃʊәl/:
~ рефлекс habitual reaction
безумовно присл. 1. (без сумніву)
undoubtedly /ʌnˈdaʊtıdlı/ 2. (беззастережно) unconditionally
/ˌʌnkәnˈdıʃәnlı/
безупинний прикм. 1. unceasing
/ʌnˈsi:sıŋ/; ceaseless /ˈsi:slıs/; nonstop /ˌnɒnˈstɒp/ 2. (безперервний)
continuous /kәnˈtınjʊәs/
безуспiшн|ий прикм. unsuccessful
/ˌʌnsәkˈsesfl/: ~і зусилля unsuccessful efforts; abortive /әˈbɔ:tıv/
безформний прикм. formless
/ˈfɔ:mlıs/; shapeless /ˈʃeıplıs/

бентежити дієсл. perplex /pәˈpleks/;
confuse /kәnˈfju:z/: збентежити учня
важкими запитаннями confuse a pupil
by difficult questions
берегти дієсл. 1. take care (of)
/teık ˈkeәr (әv)/ 2. (охороняти) guard
/gɑ:d/: ми повинні ~ здоров’я наших
дітей we must guard the health of our
children
бесід|а ж. 1. (розмова) conversation /ˌkɒnvәˈseıʃn/: жвава ~а
lively conversation; ~а широко
застосовується в різних сферах як
метод педагогічних досліджень
conversation is widely used in
different spheres as a method of
pedagogical
investigations;
talk
/tɔ:k/: ~а з батьками talk with parents;
~а про сучасну музику talk on
modern music; відверта ~а frank talk
2. (як метод навчання і виховання
з обміном думками) debate /dıˈbeıt/;
discussion /dıˈskʌʃn/: провести ~у
hold [lead] a discussion; у ході ~и in
the course of the discussion
бібліографiчн|ий прикм. bibliographical /ˌbıblıɒˈgrәfıkl/: ~а класифікація bibliographical classification;
~ий довідник bibliographical reference book
бібліографі|я ж. 1. (ділянка знань
і перелік літератури в кінці книги
тощо без нумерованих посилань у
тексті) bibliography /ˌbıblıˈɒgrәfı/:
анотована ~я annotated bibliography;
укладати ~ю літератури з цього
питання compile a bibliography relating
to a given subject 2. (з нумерованими
посиланнями) references /ˈrefrәnsız/
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бібліоте|ка ж. library /ˈlaıbrerı/:
~ка-депозитарій deposit library;
дитяча/науко ва/технічна
~ка
children’s/scientific/technical library;
брати книжки з ~ки borrow books
from a library; нове надходження
до ~ки addition to the library; праця
у ~ці (як складова навчання) library
work
бібліотекар ч. librarian /laıˈbrәerıәn/: ~-консультант tutor-librarian;
~-методист instruction librarian
бібліотечн|ий прикм. library
/ˈlaıbrәrı US: ˈlaıbrerı/: ~а справа
library science; ~ий фонд library’s
book-stock
бiзнес ч. business /ˈbıznıs/:
~-освіта business education
бік ч. 1. side /saıd/: інший ~
питання the other side of the question;
перейти на інший ~ (у суперечці
тощо) change sides; по той ~ чогось
(дальший від спостерігача) on the
far side of smth; по цей ~ чогось
(ближчий від спостерігача) on the
near side of smth 2. (напрям) direction
/dıˈrekʃn/; way /weı/ 3. (точка зору)
hand /hænd/: з одного боку.., з іншого
боку on the one hand.., on the other
hand 4. (питання, справи) aspect
/ˈæspekt/; side: ми повинні вивчити
цю проблему з усіх боків we must
study the problem from every side

бiля присл., прийм. з род. відм.
1. (поряд із) by /baı/; near /nıәr/; past
/pɑ:st/ 2. (про кількість) about
/әˈbaʊt/; див. тж близько
бiльш(е) присл. 1. more /mɔ:r/:
~ зрозумілий more understandable;
набагато ~ much more; вам потрібно
~ працювати you must work more;
чим ~ слів ви будете знати, тим легше буде читати the more words you
know the easier it will be for you to read;
ці слова мають ~ чи менш однакове
значення the words have more or less
the same meaning 2. (за кількістю
про зчислену величину) as many as
/æz ˈmenı æz/: удвічі ~, ніж... twice as
many as...; у три рази ~, ніж... three
time as many as... 3. (за кількістю про
незчислену величину) as much as
/æz mʌtʃ æz/: удвічі ~, ніж... twice as
much as...; у пˈять разів ~, ніж... five
time as much as... 4. (за розміром) as
large as /æz lɑ:dʒ æz/: удвічі ~, ніж...
twice as large as...; у пˈять разів ~,
ніж... five times as large as...

~ за все mostly; above all; ~-менш
more or less; ~ того yet more; moreover

бiльшати дієсл. increase /ınˈkri:s/: ~ на одиницю increase by
one; augment /ɔ:gˈment/; grow /grәʊ/;
enlarge /ınˈlɑ:dʒ/
більш|ість ж. majority /mәˈdʒɔ:rәtı/:
переважна ~ість great [vast, overwhelmале з іншого боку but then
ing] majority; most (of) /mәʊst (әv)/: у
бікультурн|ий прикм. bicultural ~ості випадків in most cases
/baıˈkʌltʃәrәl/: ~е виховання (вихобіогенетика ж. biogenetics
вання, що базується на двох /ˌbaıәʊdʒıˈnetıks/
культурах) bicultural education
біогенетичний прикм. biogenetic
білет ч. див. квиток
/ˌbaıәʊdʒıˈnetık/: ~ закон biogenetic law
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біографiчний прикм. biographicl
/ˌbaıәˈgræfıkl/: ~ матеріал (на уроці)
biographical material
біографія ж. biography /baıˈɒgrәfı/:
коротка ~ capsule [potted] biography;
об’єктивна ~ псих. reactional
biography
біологiчн|ий прикм. biological
/ˌbaıәˈlɒdʒıkl/: ~а наука (анатомія,
біохімія, ботаніка тощо) biological
science; ~і закономірності biological
laws; ~і особливості дитячого віку
biological characteristics of childhood
біологія ж. biology /baıˈɒlәdʒı/: ~
людини human biology
біотехнологія ж. biotechnology
/ˌbʌıәtekˈnɒlәdʒı/
біофiзика ж. biophysics
/ˌbaıәˈfızıks/
біохiмія ж. biochemistry
/ˌbaıәˈkemıstrı/
біт ч. комп. bit /bıt/: ~ – це двійкова
цифра, яка може набувати значення
або 0, або 1 a bit is a binary digit, taking
a value of either 0 or 1; стільки-то ~
за секунду so many bits per second;
скор. bps
біфуркац|ія ж. bifurcation
/ˌbaıfәˈkeıʃn/: під ~ією розуміється
поділ основи певного предмета на
дві частини bifurcation refers to the
main body of one item splitting into
two parts
біхевіоризм ч. behaviourism
(амер. bihaviorism) /bıˈheıvıәrızәm/:
цільовий ~ purposive behavio(u)rism;
ідеї та методи ~у використовуються
в освіті concepts and methods of
behavior(u)rism are used in education

благодiйн|ість ж. benefaction
/ˌbenıˈfækʃn/;
philanthropy
/fıˈlænθrәpı/; charity /ˈtʃærәtı/: обˈєкт
~ості an object of public charity
благородн|ий прикм. noble
/ˈnәʊbl/: ~а мета освіти є поза
всяким сумнівом the noble object of
education is beyond any doubt
благотворний прикм. (морально
корисний) beneficial /ˌbenıˈfıʃl/:
справляти ~ вплив на учня have a
beneficial influence on the pupil
благоустрій ч. good arrangement
/gʊd әˈreındʒmәnt/; planning and improvement /ˈplænıŋ әnd ımˈpru:vmәnt/:
~ шкіл і позашкільних закладів
planning and improvement of the
physical plant and grounds of schools
and extra-school establishments
ближн|ій прикм. 1. near /nıәr/:
~є зарубіжжя the «near abroad»;
у ~ій перспективі in the near term
2. (сусідній) neighbouring (амер.
neighboring) /ˈneıbәrıŋ/; close /klәʊs/
близьк|ий прикм. 1. close /klәʊs/:
~ий до оригіналу (про переклад)
close to the original; ~ий друг a close
friend; near /nıәr/: герої цієї книги ~і
нашим дітям the characters in the book
are near to our children 2. (схожий)
like /laık/; similar (to) /ˈsımılәr (tә)/:
~ий за звучанням similar in sound;
related /rıˈleıtıd/: ~і за змістом (про
слова тощо) related in meaning 3. (про
копію тощо) faithful /ˈfeıθfl/ 4. (як ім.,
відомий) known /nәʊn/: ~е і далеке у
навчанні the known and the unknown
in teaching; йти від ~ого до далекого
pass from the known to the unknown
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на ~ій відстані at a short distance; a
short way off

вищої освіти the purpose of the Bologna
process is to create the European higher
education area
боржник ч. 1. debtor /ˈdetәr/
2. (про читача бібліотеки) delinquent
borrower /dıˈlıŋkwәnt ˈbɒrәʊәr/
боротися дієсл. struggle /ˈstrʌgl/:
~ із забобонами struggle against
prejudices; combat /ˈkɒmbәt/: ~ зі
згубними звичками combat injurious
habits
боротьба ж. struggle /ˈstrʌgl/:
боротьба мотивів псих. struggle of
motives; ~ протилежностей філос.
struggle [conflict] of opposites
ботаніка ж. botany /ˈbɒtәnı/
ботанiчний прикм. botanical
/bәˈtænıkl/: ~ сад botanical garden
боязнь ж. fear /fıәr/; fright /fraıt/;
phobia /ˈfәʊbıә/: ~ іспиту examination
phobia
боятися дієсл. be* afraid (of)
/bi: әˈfreıd (әv)/: ~ труднощів be
afraid of difficulties; fear /fıәr/: ~
відповідальності fear responsibility
брак ч. (нестача, відсутність
чогось) lack /læk/: ~ стабільності/
упевненості lack of stability/
confidence; за ~ом часу for lack of
time; за ~ом кращого терміна/слова
for lack of a better term/word; default
/dıˈfɔ:lt/: за ~ом чогось in default
of smth; absence /ˈæbsns/; scarcity
/ˈskeәsıtı/: ~ робочої сили labour
(амер. labor) scarcity

близьк|ість ж. 1. (за величиною,
відстанню) closeness /ˈklәʊsnıs/
2. (сусідство) proximity /prɒˈksımәtı/:
культурна ~ість cultural proximity;
vicinity /vıˈsınәtı/: у безпосередній
~ості до чогось in close vicinity to
smth 3. (спорідненість) propinquity
/prәˈpıŋkwәtı/: ~ість ідей propinquity
of ideas
близько присл. 1. close (to) /klәʊs
(tә)/ 2. (недалеко, поблизу) near by
/nıәr baı/ 3. (приблизно) about /әˈbaʊt/:
~ 12 годин at about 12 o’clock; in the
neighbourhood (амер. neighborhood)
of smth /ın ðә ˈneıbәrhʊd әv/:
людність цього міста становить ~
20 000 the population of the city is in
the neighbo(u)rhood of 20 000; near;
nearly /ˈnıәlı/
блискуче
присл.
brilliantly
/ˈbrılıәntlı/: ~ скласти іспити do
brilliantly at the examinations
блискуч|ий прикм. перен. brilliant
/ˈbrılıәnt/: ~а відповідь brilliant
answer
мати ~і здібності have remarkable
ability; be extremely talanted
блок ч. 1. (сукупність функційно
обˈєднаних елементів) block /blɒk/
2. (структурна одиниця) unit
/ˈju:nıt/: курс розділено на 4 частини
по 4 навчальних ~и у кожній the
course is divided into 4 sections of 4
units each 3. політ. bloc
відчувати ~ чогось be short of smth
Болонськ|ий прикм. Bologna
браку|вати дієсл. (не вистачати)
/bәˈlɒnjә/: метою ~ого процесу є lack /læk/: йому ~є досвіду he lacks
створення європейського простору experience; цьому проекту ~є оригі32

UKRAINIAN-ENGLISH LEARNING DICTIONARY

нальності the project lacks originality
брати дієсл. take /teık/: ~ щось
до уваги take smth into consideration
[account]; ~ слово take the floor;
~ участь take part; брати на себе
(керування чимось) take over

беручи до уваги... in deference to...;
~ щось у дужки bracket smth; collect
[enclose, put] smth in brackets; ~ за
правило make it a rule; ~ початок від
чогось rise [spring] from smth; originate
in smth; ~ участь у конкурсі be in for a
competition

братися дієсл. 1. (починати)
begin* /bıˈgın/; start /stɑ:t/ 2. (за
якусь роботу тощо) set* about smth
/set әˈbaʊt/; get* down to /get daʊn
tә/: ~ за роботу/справу get down to
work/business 3. (до розвˈязання
проблеми) attack /әˈtæk/: охоче ~
за розвˈязання проблеми attack the
problem willingly
бригада ж. team /ti:m/; crew
/kru:/; stuff /stʌf/
бродяжництво с. vagrancy
/ˈveıgrәnsı/
брошура ж. brochure /brәʊˈʃʊәr/:
складена утроє ~ trifold brochure;
booklet /ˈbʊklıt/: рекламна ~
promotional booklet
бува|ти
дієсл.
1.
(бути,
перебувати) be* /bi:/ 2. (бувати
іноді) be* sometimes /bi: ˈsʌmtaımz/
3. (траплятися) happen /ˈhæpәn/:
як часто ~є as often happens
4. (відбуватися) be* held /bi: held/;
take* place /teık ˈpleıs/
будинок ч. house /haʊs/: дитячий
~ childrenˈs house

будов|а ж. 1. (структура)
structure /ˈstrʌktʃәr/: молекулярна
~а molecular structure 2. (споруда)
construction /kәnˈstrʌkʃn/; building
/ˈbıldıŋ/: розширити шкільну ~у
extend a school building
будувати дієсл. 1. (споруджувати) build* /bıld/: для того, щоб
побудувати цей прилад... for the
device to be built…; construct
/kәnˈstrʌkt/ 2. наук. construct
/kәnˈstrʌkt /: ~ граф/речення construct
a graph/sentence 3. (створювати)
form /fɔ:m/; frame /freım/: ~ гіпотезу/
теорію form [frame] a hypothesis/a
theory
будь-де присл. somewhere
/ˈsʌmweәr/: після закінчення школи
ми можемо продовжити навчання в
університеті чи ще ~ after graduating
the school we can continuing studying
in the universities or somethere else;
anywhere /ˈenıweәr/
будь-коли присл. (у майбутньому) some time /sʌm taım/; some
day /sʌm deı/; ever /ˈevәr/
будь-куди присл. anywhere
/ˈenıweәr/; somewhere /ˈsʌmweәr/
будь-хто прийм. anyone /ˈenıwʌn/:
це може зробити ~ anyone can do
it; anybody /ˈenıbɒdı/; somebody
/ˈsʌmbɒdı/
будь-що прийм. 1. (у питальн.
реч.) anything /ˈenıθıŋ/ 2. (за будьяких умов) at any price /әt ˈenı praıs/;
at all costs /әt ɔ:l kɔ:sts/
будь-який прикм. some /sʌm/;
any /ˈenı/: будь-яке обговорення є
корисним any discussion is useful;
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~ навчального закладу (примі~ із цих методів підходить any of
this methods is useful; either /ˈaıðәr/: щення) bursary
бюджет ч. budget /ˈbʌdʒıt/: ~
можна було використати ~ метод
освіти education budget; родинний ~
either technique could be used
буква ж. letter /ˈletәr/; друк. type family budget
бюлетень ч. 1. (періодичне
/taıp/
видання) bulletin /ˈbʊlәtın/: рефепозначати ~ми letter
ративний
~
abstract
bulletin
буквальн|ий прикм. literal
/ˈlıtәrәl/: ~е значення literal meaning 2. (повідомлення) report /rıˈpɔ:t/
бюро с. 1. (назва керівного органу)
[sense]; ~ий переклад
literal
[word-for-word] translation; у ~ому bureau /ˈbjʊәrәʊ/ 2. (засідання)
meeting of the bureau /ˈmi:tıŋ әv ðә
розумінні in a literal sense
буквально присл. 1. literally ˈbjʊәrәʊ/ 3. (установа) office /ˈɒfıs
/ˈlıtәrәlı/: перекладати ~ translate US: ˈɔ:fıs/; department /dıˈpɑ:tmәnt/;
literally 2. (дослівно) verbally bureau
/ˈvɜ:bәlı/: verbatim /vɜ:ˈbeıtım/: це ~
те, що він сказав that is verbatim what
he said; word for word /wɜ:d fә wɜ:d/
буквар ч. ABC-book /ˌeı bi:ˈsi
buk/; alphabet book /ˈælfәbet buk/
бути дієсл. 1. (існувати) be*
/bi:/ 2. (траплятися) be*: екскурсії
можуть ~ корисними для розвитку
інтелекту учнів excursions can
be useful in developing the pupilˈs
intellect; happen /ˈhæpәn/; occur
/әˈkɜ:r/; take* place /teık ˈpleıs/
буття с. 1. existence /ıgˈzıstәns/;
being /ˈbı:ıŋ/: суспільне ~ social being
2. філос. entity /ˈentәtı/
бухгалтер ч. bookkeeper
/bʊkˈki:pәr/; finance officer /ˈfaınæns
ˈɒfısәr US: fıˈnæns ˈɔ:fısәr/
головний ~ навчального закладу
bursar

бухгалтерія ж. 1. (відділ) booking
office [department] /ˈbʊkıŋ ˈɒfıs (US:
ˈɔ:fıs) [dıˈpɑ:tmәnt]/ 2. (облік) bookkeeping /bʊkˈki:pıŋ/
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В
в прийм. 1. (де) in /ın/ 2. (місце,
де відбувається певна дія, процес)
at /әt/: в академії at an academy
3. (куди) (in)to /ˈıntә/: включати щось
в лекцію incorporate smth into leсture
4. (сфера застосування, дії) under
/ˈʌndәr/ 5. (у сполученні з терміном
степінь) to /перед приголосними:
tu, перед голосними: tʊ/: два в мінус
третьому степені two to the minus
third (power) 6. (між) between
/bıˈtwi:n/ 7. (під час) during /ˈdjәrıŋ
US: ˈdʊәrıŋ/: в осінній період during
the аutumn (period) 8. (про межі)
within /wıˈðın/: бути в межах норми
be within the mark
ваг|а ж. 1. (сила, що діє на тіло)
weight /weıt/ 2. (коефіцієнт) weight:
приписувати ~у чомусь assign a
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weight to smth 3. перен. significance
/sıgˈnıfıkәns/;
weight;
authority
/ɔ:ˈθɒrәtı/: мати ~у carry authority
вагов|ий
прикм.
weight(ed)
/weıt(ıd): ~е співвідношення weight
ratio
~ий коефіцієнт weight

вагом|ий прикм. strong /strɒŋ US:
strɔ:ŋ/: ~ий доказ strong evidence;
weighty /ˈweıtı/: ~а причина weighty
reason; ~ий аргумент weighty
argument; critical /ˈkrıtıkl/: ~ий внесок
(у науку тощо) critical contribution
вад|а ж. 1. defect /ˈdı:fekt/;
drawback /ˈdrɔ:bæk/: усувати ~у
rectify a drawback 2. (фізична чи
розумова) handicap /ˈhændıkæp/:
~а мовлення speech handicap;
~и чуттєвих органів (органів
сприймання) perceptual handicap

із суттєвими розумовими ~ами
severely mentally handicapped; severelysubnormal; той, що має соціальні ~и
(позбавлений певних прав, неписьменний
тощо) socially handicapped; той, що має
фізичні чи розумові ~и handicapped

важити дієсл. 1. прям. і перен.
weigh /weı/ 2. (бути важливим) be*
of importance /bi: әv ımˈpɔ:tns/
важк|ий прикм. 1. heavy /ˈhevı/;
weighty /ˈweıtı/ 2. (про хворобу
тощо) severe /sıˈvıәr/ 3. (про роботу,
задачу) hard /hɑ:d/: ~а для вивчення
мова a hard language to learn; difficult
/ˈdıfıkәlt/: ~е питання difficult
question 4. (про стиль – зарозумілий)
laborious /lәˈbɔ:rıәs/: ~ий стиль
письма laborious style of writing
важко присл. 1. heavily /ˈhevılı/
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2. безособ. it is hard [difficult] /ıt ız
hɑ:d [ˈdıfıkәlt]/: для неї це надто ~ it
is too difficult for her; не дуже ~ not
particularly difficult; це ~ зробити/
пояснити it is a difficult thing to do/
explain
важлив|ий прикм. 1. important
/ımˈpɔ:tnt/: ~а причина/тема an
important reason/theme; of importance /әv ımˈpɔ:tns/: винятково
~ий of particular importance; це
має виключно ~е значення it is of
the utmost importance 2. (значний)
significant /sıgˈnıfıkәnt/: ~а риса/
проблема significant feature/problem;
considerable /kәnˈsıdәrәbl/: це досить
~е і важке питання the question is one
of considerable nicety and difficulty;
substantial /sәbˈstænʃl/: ~ий аргумент
substantial argument; momentous
/mәˈmentәs/: ~е рішення momentous
decision 3. (який має вирішальний вплив) influential /ˌınflʊˈenʃl/:
міркування ~і для чогось considerations influential in smth
важлив|ість ж. 1. importance
/ımˈpɔ:tns/:
визнати/підкреслити
~ість admit /emphasize an importance
2. (значущість)
significance
/sıgˈnıfıkәns/:
усвідомлювати
~ість роботи, що виконується see
[understand] the significance
of
the work at hand; magnitude
/ˈmægnıtju:d/: справа першорядної
~ості a matter of first magnitude
важливо присл. 1. importantly
/ımˈpɔ:tәntlı/: що більш ~ more
importantly 2. безособ. it is important
/ıt ız ımˈpɔ:tnt/: ~ наполегливо
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вчитися it is important to study hard;
це дуже ~ для всіх it is very important
to everyone
вакансія ж. vacancy /ˈveıkәnsı/:
тимчасова ~ casual vacancy; vacant
job /ˈveıkәnt dʒɒb/
вакантн|ий
прикм.
vacant
/ˈveıkәnt/: ~а посада vacant position
[post]; ~а посада професора vacant
professorship; заміщення ~ої посади
filling vacant position [post]; unoccupied
/ˌʌnˈɒkjʊpaıd/
валеологі|я
ж.
valeology
/ˌveılıˈɒlәdʒı/: предметом ~ї є
здоров’я людини та здоровий спосіб
життя the subjects of valeology are
human health and healthy way of life
валiдність ж. (достовірність і
законність даних, інформації тощо)
validity /vәˈlıdәtı/: ~ тесту test validity
варіант ч. 1. (різновид) variant
/ˈveәrıәnt/: запропонувати свій ~
suggest one’s own variant; option
/ˈɒpʃn/: перший ~ відпадає the first
option falls down; не бачити інших ~ів, крім .. see no other option
but ..; version /ˈvɜ:ʃn US: ˈvɜ:ʒn/:
виправлений/перероблений/
скорочений
/удосконалений
~
corrected/revised/ abridged /improved
version; alternative /ɔ:lˈtɜ:nәtıv/: ~и
контрольної роботи alternative test
papers
варіація
ж.
1.
variation
/ˌveәrıˈeıʃn/ 2. (різновид) variety
/vәˈraıәtı/
варіювати дієсл. 1. (змінювати
щось) vary /ˈveәrı/: ~ завдання vary
tasks [assignments]; ~ характер
прикладів/вправ vary the type of

examples/ exercises 2. (комбінувати)
manipulate
/mәˈnıpjʊleıt/
3.
(різноманітити)
diversify
/daıˈvɜ:sıfaı/
вартий
прикм.
deserving
/dıˈzɜ:vıŋ/; worth /wɜ:θ/: нічого не
~ not worth a bean [button]; worthy
/ˈwɜ:ðı/: ~ уваги worthy of notice;
worth notice; deserving attention
вартість ж. 1. cost /kɒst US:
kɔ:st/: ~ навчання cost of education;
проектна ~ estimated cost 2. (послуги)
charge /tʃɑ:dʒ/ 3. (цінність) value
/ˈvælju/; worth /wɜ:θ/
за номінальною вартістю at par

варто безособ. it is worth /ıt ız
wɜ:θ/: ~ зауважити, що... it is worth
of note that...; мабуть, ~ спробувати
уважно вивчити це питання it may
be worth our effort to investigate the
matter; цей зворот не ~ заучувати this
phrase is not worth learning
ваучер ч. voucher /ˈvaʊtʃәr/:
освітній ~ school [education] voucher
вважа|ти дієсл. 1. (розглядати)
consider /kәnˈsıdәr/: ми ~ємо, що це
є важливим we consider it important;
deem /di:m/: ~ти доцільним зробити щось deem it wise to do smth
2. (припускати) suppose /sәˈpәʊz/;
beleive /bıˈli:v/: ~ють, що ця
методика стає нормою this technique
is believed to become a norm; є (всі)
підстави ~ти there is (good) reason to
beleive
~ти доведеним presume; take for
granted; ~ти недійсним overrule

вважа|тися дієсл. 1. be considered
/bi: kәnˈsıdәred/: ~ється, що ... it is
considered that …; 2. (відноситися до
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певної категорії) rank /ræŋk/: Сухомлинський завжди буде ~тися одним
із великих педагогів Sukhomlynsky
will always rank with the great
pedagogues
введення с. 1. introduction
/ˌıntrәˈdʌkʃn/:
~
загальної
обов’язкової освіти introduction
of universal compulsory education;
~ нової теми introduction of a new
topic 2. (в експлуатацію) putting into
operation /ˈpʊtıŋ ˈıntә ˌɒpәˈreıʃn/
ввiчлив|ий прикм. polite /pәˈlaıt/:
~е запитання polite question
ввiчлив|ість
ж.
politeness
/pәˈlaıtnıs/; courtesy /ˈkɜ:tәsı/: виховання ~ості cultivating courtesy
[politeness]
вводити дієсл. 1. bring* in(to)
/brıŋ ın(tә)/: ~ в ужиток bring into
use [service] 2. (щось нове, інше)
introduce /ˌıntrәˈdju:s US: ˌıntrәˈdu:s/:
~ в дію програму introduce a
programme 3. комп. (дані) enter
/ˈentәr/; input* /ˈınpʊt/

~ в оману mislead; ~ дані enter [input,
set] data; ~ щось до ладу put smth into
operation; place smth in service; ~ когось
до складу чогось put smb on smth; ~
щось до складу чогось make smth a
part [a component] of smth; ~ закон у
дію implement a law; put in a law force;
~ на заміну чогось supersede smth; ~
поправку на щось offset smth

вглиб присл. 1. (донизу) deep
down /di:p daʊn/ 2. (всередину) deep
into (the depths) /di:p ˈıntә (ðe depθs) /:
проникати ~ чогось penetrate deep
into smth
вголос присл. aloud /әˈlaʊd/:
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думати/читати/сказати ~ think/read/
say aloud
вдаватися дієсл. 1. (завершуватися успіхом) be* a success /bi:
ә sәkˈses/ 2. (до якихось дій) resort
[make* resort] to smth /rıˈzɔ:t [meık
rıˈzɔ:t] tә/: ~ до насильства resort to
compulsion 3. (кудись, у щось) jut out
[into] /dʒʌt aʊt [ˈıntә]/

~ у подробиці go into details; не
вдаючись у подробиці without going
into details

вдал|ий прикм. 1. (успішний)
successful /sәkˈsesfl/; happy /ˈhæpı/:
~ий вибір happy choice 2. (влучний)
apt /æpt/: ~ий вираз apt expression;
appropriate /әˈprәʊprıәt/: ~і приклади
appropriate examples
вдало
присл.
successfully
/sәkˈsesfәlı/; well /wel/
вдача с. disposition /ˌdıspәˈzıʃn/:
життєрадісна/спокійна ~ a sunny/
bland disposition
вдосконалений прикм. improved
/ımˈpru:vd/: ~ спосіб improved
method; perfected /pәˈfektıd/; refined
/rıˈfaınd/
вдосконалення с. improvement
/ımˈpru:vmәnt/; perfection /pәˈfekʃn/;
refinement /rıˈfaınmәnt/
вдосконалювання с. improving
/ımˈpru:vıŋ/; perfecting /pәˈfektıŋ/
вдосконалювати дієсл. improve
/ımˈpru:v/: ~ свої навички improve
oneˈs skills; perfect /pәˈfekt/: ~ мову
perfect language; refine /rıˈfaın/: ~ чиюсь
методику refine upon smbʼs methods
вдумливий прикм. thoughtful
/ˈθɔ:tfl/; ponderate /ˈpɒndәrıt/
вдумуватися дієсл. think* over
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smth /θıŋk ˈәʊvәr/; consider smth
/kәnˈsıdәr/; reflect (on) /rıˈflekt (ɒn)/:
~ у значення слова reflect on the
meaning of a word
вегетативн|ий прикм. vegetative
/ˈvedʒi:tәtıv/: ~а нервова система
псих. vegetative nervous system
вектор ч. 1. (напрямлений
відрізок) vector /ˈvektәr/ 2. (векторна
величина) vector quantity /ˈvektәr
ˈkwɒntәtı/
велетенський прикм. 1. gigantic
/dʒaıˈgæntık/; enormous /ıˈnɔ:mәs/
2. перен. titanic /taıˈtænık/
велик|ий прикм. 1. (за розміром
тощо) big /bıg/; sizable /ˈsaızәbl/
2. (про територію, кількісні
характеристики)
large
/lɑ:dʒ/
3. (широкий) vast /vɑ:st US: væst/;
wide /waıd/: ~а різноманітність
wide variety 4. (про вміст) high
/haı/ 5. (за значенням) considerable
/kәnˈsıdәrәbl/ 6. (видатний) great
/greıt/ 7. (протилежний мілкому)
large(-sized) /lɑ:dʒ (ˈsaızd)/; coarse
/kɔ:s/
~им планом in a close-up view

величезн|ий прикм. enormous
/ıˈnɔ:mәs/: ~е значення enormous
importance; vast /vɑ:st US: væst/: ~а
ерудиція/різниця vast knowledge/
difference; мати ~е виховне значення
be of vast educational importance;
immense /ıˈmens/: цим словам
надається ~е значення these words
have immense force
величин|а ж. 1. (фізична)
quantity /ˈkwɒntәtı/: непорівняні
~и
incommensurable
quantities
2. (значення) value /ˈvælju:/: стан-

дартна ~а conventionnal value
3. (розмір) size /saız/: бути рівним
за ~ою чомусь be the size of smth; у
натуральну ~у life-size; dimension
/dıˈmenʃn/ 4. (кількість) amount
/әˈmaʊnt/
вербалізація ж. (словесний опис)
verbalization /ˌvɜ:bәlaıˈzeıʃn/
вербальн|ий прикм. verbal /ˈvɜ:bl/:
~а взаємодія/поведінка (що виявляється у мовленні) verbal interaction/
behaviour (амер. behavior); ~ий
звˈязок/тест verbal communication/
method/test: звичайно, ~е пояснення
є корисним, але воно не є ні точним,
ні повним a verbal explanation is of
course useful, but is neither exact nor
complete
вердикт ч. verdict /ˈvɜ:dıkt/;
judgement /ˈdʒʌdʒmәnt/
версія ж. version /ˈvɜ:ʃn US:
ˈvɜ:ʒn/: удосконалена ~ advanced
version
нова ~ revision

вертикальн|ий прикм. vertical
/ˈvɜ:tıkl/: ~е групування vertical
grouping; upright /ˈʌpraıt/
верхн|ій прикм. upper /ˈʌpәr/: ~я
допустима межа upper acceptance
limit; overhead /әʊvәˈhed/; superior
/su:pıәrıәr/; top /tɒp/
вести дієсл. 1. lead* /li:d/: ~ до мети
lead to the goal; conduct /kәnˈdʌkt/: ~
заняття з математики conduct classes
in mathematics; ~ збори/урок conduct
a meeting/ lesson 2. (спричиняти
щось) establish /ıˈstæblıʃ/; lead* to
smth /li:d tә/: ~ до неправильної/
правильної відповіді lead to a wrong/
correct answer; це веде до значних
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змін it leads to considerable changes
3. (здійснювати, виконувати) carry
on /ˈkærı ɒn/: ~ бесіду на задану тему
carry on a conversation on a set topic;
~ наукову роботу carry on research
[scientific] work 4. (запис, протокол
тощо) keep* /ki:p/: ~ документацію
keep [execute] service records; ~
записи спостережень keep a record
of oneˈs observations; make* /ˈmeık/:
~ конспект make a synopsis

~ відлік часу/відстані від чогось
reckon time/distance from smth

весь займ. 1. (з незлічуваними
ім. і злічуваними ім. у множині) all
/ɔ:l/: ~ час all the time; all over /ɔ:l
ˈәʊvәr/; (зі злічуваними ім. в однині)
whole (of) /hәʊl (әv)/: ~ світ the whole
world 2. (загальний, сукупний) total
/ˈtәʊtl/ 3. (цілий) entire /ınˈtaıәr/: ~
навчальний план entire curriculum;
whole 4. як ім. everything /ˈevrıθıŋ/;
all; мн. як ім. everybody /ˈevrıbɒdı/;
everyone /ˈevrıwʌn/: всі повинні
прочитати текст the text must be read
by everyone
вечір ч. 1. evening /ˈi:vnıŋ/: ~
запитань і відповідей question-andanswer evening 2. (вечірка) party
/ˈpɑ:tı/: випускний ~ (у школі)
farewell party; організувати ~ arrange
a party; провести ~ give [have] a party
вечiрн|ій присл. evening /ˈi:vnıŋ/:
~ій інститут evening institute; ~і
курси evening course; ~я школа
evening school
вже присл. і част. 1. as early
as /әz ˈɜ:lı әz/: цікаво, що вже у
2000 році... it is remarkable that as
early as 2000... 2. (про завершення
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чогось у ствердж. реченнях) already
/ɔ:lˈredı/; (у питальн. реченнях) yet
/jet/ 3. (тепер) now /naʊ/; by now /baı
naʊ/ 4. (у запереченні) no longer /nәʊ
lɒŋger (US: lɔ:ŋger)/
вживаний прикм. 1. (застосовний) applied /әˈplaıd/ 2. (після
ім.) common /ˈkɒmәn/; in common
use /ın ˈkɒmәn ju:s/ 3. (що вже був
у вжитку) used /ju:zd/: широко ~
widely used; wide-spread; secondhand /ˈsekәnd hænd/
вживанн|я с. 1. use /ju:s/:
незвичне/неправильне ~я слова
exceptional/ wrong use of a word
2. (слова, назви тощо) usage /ˈju:zıdʒ
US: ˈju:sıdʒ/: помилки у ~і слів errors
in word usage 3. (застосування)
application /ˌæplıˈkeıʃn/; employment
/ımˈplɔımәnt/ 4. (їжі, ліків тощо)
taking /ˈteıkıŋ/
неправильне ~ (слів, виразів) abuse;
abusage

вживати дієсл. 1. use /ju:z/
2. (застосовувати) apply /әˈplaı/
3. (ліки) take* /teık/ 5. (їжу) eat* /i:t/

~ заходів take action
неправильно ~ abuse; misuse

[steps];

взагалi присл. 1. (загалом)
generally /ˈdʒenrәlı/; (all) in all /(ɔ:l) ın
ɔ:l/ 2. (у цілому) on [upon] the whole
/ɒn [әˈpɒn] ðe hәʊl/ 3. (зовсім – з не,
якщо) at all /әt ɔ:l/: якщо цей факт ~
матиме місце if the fact takes place at
all; якщо це ~ можливо if it is at all
possible 4. (у кінці речення) whatever
/wɒtˈevәr/ 5. (у заперечн. реч.)
whatsoever /ˌwɒtsәʊˈevәr/
~ кажучи by and large; якщо ~ (є,
потрібно тощо) if any [anything]; if
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at all; якщо це ~ (має місце) if ever

взаємини
мн.
relationship
/rıˈleıʃnʃıp/: ~ між батьками і
школою parent-school relationship;
~ між учителем і учнями teacherpupil relationship; relations /rıˈleıʃnz/:
дружні ~ з/між кимось friendly
relations with/between smb
взаємн|ий прикм. 1. (про
розташування) relative /ˈrelәtıv/
2. (про дію, вплив) mutual /ˈmju:tʃʊәl/:
~а довіра/допомога/повага mutual
confidence/aid [help, assistance]/
respect; ~і обовˈязки батьків і школи
mutual duties of school and parents;
reciprocal /rıˈsıprәkl/; ~а індукція,
іррадіація та концентрація нервових
процесів псих. reciprocal induction,
irradiation and concentration of
nervous processes
взаємно
присл.
mutually
/ˈmju:tʃʊәlı/; reciprocally /rıˈsıprәklı/
~ обернені величини reciprocals; ~
однозначний one-to-one

взаємо- преф. inter- /ˈıntә(:)-/
взаємовигідний прикм. mutually
advantageous [beneficial, profitable]
/ˈmju:tʃʊәlı ˌædvәnˈteidʒәs [ˌbenıˈfıʃl,
ˈprɒfıtәbl]/
взаємовплив
ч.
interaction
/ˌıntәrˈækʃn/;
interference
/ˌıntәˈfıәrәns/
взаємодiя
ж.
interaction
/ˌıntәrˈækʃn/: безпосередня/соціальна ~ direct/social interaction; contact
/ˈkɒntækt/: ~ родини і школи familyand-school contact; reciprocal action
/rıˈsıprәkl ˈækʃn/: ~ відчуттів псих.
reciprocal action of sensations; cooperation /kәʊˌɒpәˈreıʃn/
взаємодiяти
дієсл.
interact

/ˌıntәrˈækt/;
co(-)operate
/kәʊˈɒpәreıt/; act reci procally /ækt
rıˈsıprәklı/
взаємодопомога ж. mutual aid
[help, assistance] /ˈmju:tʃʊәl eıd [help,
әˈsıstәns]/
взаємозалежність ж. interdependence /ˌıntәdıˈpendәns/; mutuality
/ˈmju:tʃʊәlıtı/;
interrelation(ship)
/ˌıntәrıˈleıʃn(ʃıp)/
взаємозвˈяз|ок ч. 1. interrelation
/ˌıntәrıˈleıʃn/: ~ок між навчальними
предметами interrelation between
different subjects; ~ок знань, умінь
і навичок interrelation between
knowledge,
skills
and
habits
2. філос. correlation /ˌkɒrәˈleıʃn US:
ˌkɔ:rәˈleıʃn/
у ~ку in a coherent manner; coherently

взірець ч. 1. (приклад) example
/ıgˈzɑ:mpl US: ıgˈzæmpl/: брати
за ~ take example; pattern /ˈpætn/
2. (виробу тощо) specimen /ˈspesımın/; sample /sɑ:mpl US: sæmpl/
вибач|ати дієсл. excuse /ıkˈskju:z/:
це можна ~ити that may be excused;
forgive* /fәˈgıv/
вибачатися
дієсл.
make*
excuses /meık ıkˈskju:sız/; apologize
/әˈpɒlәdʒaız/: ~ перед кимось за щось
apologize to smb for smth
вибачення с. excuse /ıkˈskju:s/;
apology /әˈpɒlәdʒı/: прийняти чиїсь ~
accept smb’s apology
прошу ~ I am sorry; I apologize

вибирання с. 1. choosing
/ˈtʃu:zıŋ/;
selecting
/sıˈlektıŋ/;
sampling /ˈsɑ:mplıŋ US: ˈsæmplıŋ/
2. (пошук інформації) retrieval
/rıˈtri:vl/: ~ даних data retrieval
вибирати дієсл. 1. (робити вибір)
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choose* /tʃu:z/: ~ завдання, вправи
(при підготовці до занять) choose
assignments, exercises; ~ тему для
дисертації choose a theme for a thesis;
виберіть те, що вам потрібно choose
what you need; select /sıˈlekt/: ~ щось за
якоюсь ознакою choose [select] smth for
some property; pick /pık/: ~ потрібний
матеріал з книги pick out the necessary
material from the book 2. (віддавати
перевагу) opt for (doing) smth /ɒpt fәr
(ˈdu:ıŋ)/ 3. комп. fetch /fetʃ/; retrieve
/rıˈtri:v/: ~ дані з памˈяті retreive [fetch]
data from memory 4. (з рядка, черги)
unlink /ʌnˈlıŋk/
вибір ч. 1. (можливість) choice
/ˈtʃɔıs/: ~ освіти/професії/роду занять
educational/ vocational/occupational
choice; ігри за вибором games by
choice; discretion /dıˈskreʃn/: діяти за
власним вибором use oneˈs discretion;
option /ˈɒpʃn/: тест на ~ відповіді
option test; selection /sıˈlektʃn/:
умілий ~ навчального матеріалу skilful selection of study matter
[material] 2. (між двома речами,
підходами) alternative /ɔ:lˈtɜ:nәtıv/
брати за вибором adopt; робити ~
decide

вибірка ж. (результат вибирання) sample /sɑ:mpl US: sæmpl/:
~ розміром... a sample of size...;
контрольна ~ check sample
вибірков|ий прикм. sampling
/ˈsɑ:mplıŋ US: ˈsæmplıŋ/; selective
/sıˈlektıv/: ~а перевірка selective
inspection; ~ий контроль selective
control;
elective /ıˈlektıv/: ~е
навчання (коли студент має право
вибирати предмети) elective course
вибраний
прикм.
chosen
42

/ˈtʃәʊzn/; selected /sıˈlektıd/: довільно
~ arbitrarily selected
виведення с. 1. (вилучення)
withdrawal /wıðˈdrɔ:әl/; removal
/rıˈmu:vl/: ~ з експлуатації removal
from service 2. (логічне) inference
/ˈınfәrәŋs/; derivation /ˌderıˈveıʃn/
3. (дедукція) deduction /dıˈdʌkʃn/
вивідний прикм. 1. outgoing
/ˈaʊtgәʊıŋ/ 2. наук. deducible
/dıˈdju:sәbl US: dıˈdu:sәbl/ 3. лог.
inferable /ınˈfɜ:rәbl/ 4. (що має
ланцюжок виведення) inferential
/ˌınfәˈrenʃl/
вивільняти дієсл. 1. free /fri:/
2. (для чогось, з певною метою)
make* smb/smth available for smth /
meık .. әˈveılәbl fәr/
виводити дієсл. 1. (видаляти)
dispose /dıˈspәʊz/; remove /rıˈmu:v/;
withdraw* /wıðˈdrɔ:/ 2. (за межі
чогось) bring* out /brıŋ aʊt/
3. (вилучати) remove 4. комп. (дані)
output /ˈaʊtpʊt/ 5. (на підставі
міркувань, спостережень) deduce
/dıˈdju:s US: dıˈdu:s/: ~ правило
deduce a rule; derive /dıˈraıv/; infer
/ınˈfɜ:r/: з наявних фактів можна
вивести, що ... from the facts at hand
we may infer that ...
виводiння, виведення с. 1. bringing out /ˈbrıŋıŋ aʊt/ 2. (формули)
deduction
/dıˈdʌkʃn/;
derivation
/ˌderıˈveıʃn/: виводіння [виведення]
формули derivation of a formula
3. комп. (даних) data output /ˈdeıtә
ˈaʊtpʊt/
вивчання, вивчення 1. learning
/ˈlɜ:nıŋ/: ~ іноземних мов the learning
of foreign languages; труднощі, що
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вивчений прикм. 1. explored
/ıkˈsplɔ:d/; studied /ˈstʌdıd/: ~ раніше
матеріал material previously studied
2. (засвоєний у процесі навчання)
learned /lɜ:nd/ 3. (навчений) trained
/ˈtreınd/
вигадка ж. 1. (винахід) invention
/ınˈvenʃn/ 2. (те, що створено в уяві,
фантазія) fiction /ˈfıkʃn/; figment
/ˈfıgmәnt/
вигадувати дієсл. 1. (винаходити)
invent /ınˈvent/ 2. (фантазувати)
fabricate /ˈfæbrıkeıt/; make* up /meık
ʌp/
вигідн|ий прикм. 1. advantageous
~ класичних мов і класичної /ˌædvәnˈteıdʒәs/; beneficial /ˌbenıˈfıʃl/
літератури classicism; ~ правил 2. (добре оплачуваний) payable
безпеки safety education; ретельне /ˈpeıәbl/ 3. (прибутковий) profitable
[старанне] ~ scrutiny
/ˈprɒfıtәbl/
вивчати
дієсл.
1.
(бути
бути ~им avail; be of advantage;
субˈєктом
дослідження)
deal* економічно ~ utility
[have* to do*] with smth /di:l [hæv tә
вигляд ч. 1. (у різн. знач.)
du:] wıð/ 2. (досліджувати) explore appearance /әˈpıәrәns/: зовнішній ~
/ıkˈsplɔ:r /: ~ можливості/питання/ (outward) appearance; form /fɔ:m/:
проблему explore the possibilities/ набувати ~у assume [take (on)] the
question/ problem; ретельно ~ explore form; надавати чомусь якогось ~у put
carefully; investigate /ınˈvestıgeıt/; smth in some form; у вигляді лекцій
study /ˈstʌdı/: ~ історію study history; in the form of lectures; виданий у
~ індивідуальні особливості дітей ~і статті published in the form of
study the individual peculiarities an article; у скороченому ~і in an
of chidren; ~ і узагальнювати abridged form 2. (конфігурація, форпедагогічний досвід study and ма) figuration /ˌfıgjәˈreıʃn/ 3. (стан)
generalize teaching experience 3. (роз- condition /kәnˈdıʃn/; state /steıt/
глядати) consider /kәnˈsıdәr/; examine
зовнішній
~
face;
(external)
/ıgˈzæmın/ 4. (засвоювати у процесі appearance; на ~ seemingly; outwardly;
навчання) take* up /teık ʌp/; learn*
у зібраному ~і bodily
/lɜ:n/: ~ напамˈять learn by heart;
виглядати дієсл. (мати вигляд)
я можу це вивчити й обовˈязково look /lʊk/
вивчу I can and I will learn it
справа [діло] виглядає зовсім не
виникають при вивченні іноземної
мови difficulties involved in learning a
foreign language; study /ˈstʌdı/: ~ всіх
можливостей an opportunities study;
~ шляхом тривалого спостереження
follow-up study; після ~ питання
after study of the matter; поглиблене
~ матеріалу deep [thorough] study
of material 2. (досліджування)
exploration /ˌeksplәˈreıʃn/; investigation /ınˌvestıˈgeıʃn/; research /ˈri:sɜ:ʧ
US: ˈri:zɜ:ʧ/ 3. (розгляд) consideration /kәnˌsıdәˈreıʃn/; investigation
/ınˌvestıˈgeıʃn/ 4. (анкетування)
survey /sәˈveı/

який вивчається under study

так this is far from being the case; якщо
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справа виглядає так such being the case

вигод|а ж. 1. (користь) benefit
/ˈbenıfıt/: з ~ою для когось to
the benefit of smb; profit /ˈprɒfıt/:
діставати [мати] ~у від чогось
make a profit out of smth 2. (перевага) advantage /әdˈva:ntidʒ US:
әdˈvæntidʒ/
з найбільшою ~ою to the best
advantage

виголошувати дієсл. 1. proclaim
/prәˈkleım/; enunciate /ıˈnʌnsıeıt/:
~ принципи enunciate principles
2. (промову) deliver /dıˈlıvәr/
виготовлений прикм. made
/meıd/;
produced
/prәˈdju:st
US:
prәˈdu:st/;
manufactured
/ˌmænjʊˈfæktʃәd/
вигравати дієсл. (у різн. знач.)
win* /wın/: виграти у змаганні win in
a competition; gain /geın/: від цього
він тільки виграє he will only gain by
it
виграш ч. 1. (кількісний) gain
/geın/ 2. (у теорії ігор) win /wın/; gain
вид ч. 1. (краєвид, перспектива
тощо) view /vju:/ 2. (поле зору) sight
/saıt/ 3. (рід, сорт) kind /kaınd/: ~и
навчальних занять kinds of studies; ~и
розумової діяльності kinds of mental
activity; sort /sɔ:t/ 4. біол. species
/ˈspi:ʃi:z/ (мн. без змін) 5. грам., лінгв.
aspect /ˈæspekt/
видавати дієсл. 1. (давати щось
із запасів) give* /gıv/; deliver /dıˈlıvәr/
2. (випускати, виготовляти) produce
/prәˈdju:s US: prәˈdu:s/; output*
/ˈaʊtpʊt/: ~ дані на щось produce
[output] data on smth 3. (документ)
issue /ˈıʃu:/ 4. (публікувати) publish
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/ˈpʌblıʃ/ 5. (накази тощо) issue /ˈıʃu:/
видаватися дієсл. 1. (здаватися)
seem (to) /si:m (tә)/; appear (to) /әˈpıәr
tә/ 2. (виступати) protrude /prәˈtru:d
US: prәʊˈtru:d/; project /prәˈdʒekt/
видавництво с. publisher’s house
/ˈpʌblıʃәz ˈhaʊs/; publishing house
/ˈpʌblıʃıŋ ˈhaʊs/
видання с. 1. (дія) publication
/ˌpʌblıˈkeıʃn/: місце і час ~ place
and date of publiccation;
issue
/ˈıʃu:/: в очікуванні ~ книги pending
the issue of the book 2. (книжка, часопис тощо) edition /ıˈdıʃn/: ~ для
вчителів teacher edition; адаптоване/
виправлене/електронне/переглянуте
і виправлене/пробне/ювілейне ~
adapted/revised/elect ronic/vetted/
advanced/anniversary edition

періодичне ~ periodical; review;
стереотипне ~ reprint; щорічне ~
yearbook

видатки мн. expences /ıkˈspensız/:
ці ~ не було включено до бюджету
these expenses were not included in the
budget; expenditures /ıkˈspendıtʃәz/: ~
на освіту educational expenditures;
costs /kɒsts US: kɔ:sts/
видатний прикм. 1. prominent
/ˈprɒmınәnt/;
outstanding
/aʊtˈstændıŋ/ 2. (визначний) conspicuous /kәnˈspıkjʊәs/; remarkable
/rıˈmɑ:kәbl/ 3. (про людину) eminent
/ˈemınәnt/; notable /ˈnәʊtәbl/
видим|ий
прикм.
1.
(що
сприймається
зором)
visible
/ˈvızәbl/: ~ий неозброєним оком
visible with the naked eye; conspicuous
/kәnˈspıkjʊәs/ 2. (позірний) seeming
/ˈsi:mıŋ/ 3. (очевидний) apparent
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/әˈpærәnt/ 4. (помітний) discernible
/dıˈsɜ:nәbl/: без ~ої причини for no
discernible reason; distinguishable
/dıˈstıŋgwıʃәbl/ 5. (що діє на зір)
visual /ˈvıʒʊәl/
видимість ж. 1. visibility
/ˌvızәˈbılәtı/ 2. (позірність) seeming
/ˈsi:mıŋ/ 3. (подоба) semblance
/ˈsemblәns/ 4. філос. seeming /ˈsi:mıŋ/
виділення с. 1. (у тексті) display
(matter) /dıˈspleı (mætәr)/; emphasis
/ˈemfәsıs/ 2. (ресурсів) allocation
/ˌælәˈkeiʃn/
виділя|ти дієсл. 1. (акцентувати
увагу) highlight /ˈhaılaıt/: ~ти ключові
проблеми highlight the key points;
emphasize /ˈemfәsaız/: ~ти важкі
місця в тексті emphasize the difficult
passages in the text 2. (надавати для
користування, призначати) allocate
/ˈælәkeıt/; assign /әˈsaın/: ~ти відповідальних за роботу assign smb to be
responsible for the work 3. (розрізняти)
resolve /rıˈzɒlv/; distinguish /dıˈstıŋgwıʃ/: у педагогіці ~ють особистісний, діяльнісний, полісубˈєктний,
культурологічний, етнопедагогічний
та антропологічний методологічні
принципи in pedagogy the principles
of methodology are distinguished to
be as personal, active, polysubjective,
culturological, ethnopedagogical and
anthropological

be exceptional among smth in smth;
be* remarkable (for) /bi: rıˈmɑ:kәbl
(fәr)/ 2. (відрізнятися чимось) be*
distinguished by smth /bi: dıˈstıŋgwıʃt
baı/
видозмiна ж. 1. modification
/ˌmɒdıfıˈkeıʃn/ 2. (варіант) variant
/ˈveәrıәnt/
видозмiнювати дієсл. 1. modify
/ˈmɒdıfaı/; change /tʃeındʒ/; alter
/ˈɔ:ltәr/; transform /trænsˈfɔ:m/ 2. біол.
mutate /mju: ˈteıt/
видозмiнюватися
дієсл.
1. change /tʃeındʒ/; alter /ˈɔ:ltәr/;
undergo* a modification /ˌʌndәˈgәʊ ә
ˌmɒdıfıˈkeıʃn/; be* transformed /bi:
trænsˈfɔ:md/ 2. біол. mutate /mju:ˈteıt/
визна|вати дієсл. 1. (вважати
дійсним, законним) accept /әkˈsept/:
~вати відповідальність за щось
accept liability for smth; recognize
/ˈrekәgnaız/: перевага цього методу
перед іншими ~валася багатьма вченими the advantage of this
technique over others was recognized
by many scientists; declare /dıˈkleәr/:
~ти недійсним declare invalid
2. (неохоче погоджуватися, іноді з
обмовками) admit /әdˈmıt/: cлід ~ти,
що... it is to be admitted that... 3. (публічно визнавати те, що досі не вважалося фактом або замовчувалося)
acknowledge /әkˈnɒlıdʒ/: ~вати свою
помилку/провину acknowledge [admit]
oneˈs mistake/fault [guilt]

виділятися дієсл. 1. (бути
особливо помітним) stand* out
/stænd aʊt/; be* exceptional /bi:
ıkˈsepʃәnl/: ~ серед чогось чимось

визнаний прикм. 1. acknowledged
/әkˈnɒlıdʒd/; admitted /әdˈmıtıd/;
recognized /ˈrekәgnaızd/ 2. (відомий)
licensed /ˈlaısnst/

~ великими літерами capitalization;
~ курсивом italicizing

~ти частину portion

~вати непридатним condemn
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визнання с. 1. acceptance
/әkˈseptәns/; recognition /ˌrekәgˈnıʃn/:
здобувати ~ gain acceptance; obtain the
recognition 2. (правильним, дійсним)
admission /әdˈmıʃn/ 3. (факту тощо)
recognition: ~ де-факто de facto
recognition; ~ дипломів academic
recognition of diplomas; ~ раніше
отриманої освіти recognition of prior
learning

взаємне ~ законів і звичаїв іншої
нації comity of nations; за загальним
~м admittedly

визнач|ати дієсл. 1. (характеризувати) define /dıˈfaın/: ~ати
задачі define the tasks; ~ати щось
як... define smth as...; 2. (приймати
рішення)
determine
/dıˈtɜ:mın/:
~ати заздалегідь/приблизно/точно
determine beforehand [in advance]/
approximately
[roughly]/precisely;
~ати лінію поведінки determine upon
a course of action; ~ати своє місце
в житті determine the part one will
play in life 3. (робити вибір) decide
/dıˈsaıd/: ~ити лінію поведінки decide
upon a course of action; ~ати міру
покарання decide upon the punishment
4. (наявність чи відсутність чогось)
determine (that) /dıˈtɜ:mın (ðæt)/;
make* sure (that) /meık ʃʊә (ðæt)/
5. (положення чогось) locate /lәʊˈkeıt
US: ˈlәʊkeıt/ 6. (задавати) specify
/ˈspesıfaı/
7. (установлювати)
establish /ıˈstæblıʃ/; fix /fıks/: ~ати
дату fix the date; assign /әˈsaın/: ~ати
комусь завдання assign smb a task
8. (шляхом викладок тощо) deduce
/dıˈdju:s US: dıˈdu:s/ 9. (у результаті
впливу чогось на величину, характер
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тощо) determine; govern /ˈgʌvn/;
set* a pattern /set ә ˈpætn/ 10. (знаходити числове значення) evaluate
/ıˈvæljʊeıt/

~ати наперед [заздалегідь] predeterminate; ~ати місцезнаходження
position

визнача|тися дієсл. 1. (обставинами, умовами тощо) be*
[become*]
formed
[governed,
determined] /bi: [bıˈkʌm] fɔ:md
[ˈgʌvnd, dıˈtɜ:mınd]/: це ~ється
навчальною
програмою
this
is determined by the syllabus
2. (ставати ясним, визначеним)
clarify itself /ˈklærıfaı ıtˈself/
визначений прикм. 1. (результат дії) determined /dıˈtɜ:mınd/
2. (конкретний) certain /ˈsɜ:tn/ 3. (що
не припускає нечітких тлумачень)
definitive
/dıˈfınәtıv/;
explicit
/ıkˈsplısıt/; unequivocal /ˌʌnıˈkwıvәkl/
4. (заданий значенням) defined
/dıˈfaınd/ 5. (про термін, порядок
тощо) fixed /fıkst/: ~ порядок fixed
procedure 6. (вирішений) decided
/dıˈsaıdıd/
точно ~ [вказаний] specified

визначення с. 1. (дефініція)
definition /ˌdefıˈnıʃn/: вичерпне ~ exhaustive [comprehensive] definition;
давати ~ formulate [give, provide]
a definition; за ~м by definition;
наукове ~ scientific definition; точне
~ exact [accurate, precise] definition;
сформулювати ~ frame a definition;
specification /ˌspesıfıˈkeıʃn/ 2. (вимірювання
тощо)
determination
/dıˌtɜ:mıˈneıʃn/ 3. (за допомогою
аналізу) analysis /әˈnælәsıs/ 4. (з до-
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помогою випробувань) test /test/

~ меж delimitation;
розташування navigation

~

місця

визначний прикм. 1. noteworthy /ˈnәʊtwɜ:ðı/; outstanding
/aʊtˈstændıŋ/; remarkable /rıˈmɑ:kәbl/
2. (діяч) considerable /kәnˈsıdәrәbl/
виймати дієсл. (щось із чогось)
take* smth out of [from] smth /teık ..
aʊt әv [frәm]/; remove [produce] smth
from smth /rıˈmu:v [prәˈdju:s US:
prәˈdu:s] .. frәm/
викидати дієсл. 1. (видаляти щось непотрібне) discharge
/dısˈtʃɑ:dʒ/; release /rıˈli:s/; vent /vent/
2. (позбуватися) throw* smth away
/θrәʊ .. әˈweı/ 3. (з тексту) delete
/dıˈli:t/; omit /әˈmıt/; exclude smth
(from) /ıkˈsklu:d .. (frәm)/
викінчений прикм. completed
/kәmˈpli:tıd/; finished /ˈfınıʃt/
викiнчувати дієсл.
finish
/ˈfınıʃ/; end /end/; complete /kәmˈpli:t/;
accomplish
/әˈkʌmplıʃ/;
terminate
/ˈtɜ:mıneıt/; див. ще закiнчувати
виклад ч. 1. account /әˈkaʊnt/:
детальний ~ чогось a detailed account
of smth 2. (повідомлення) statement
/ˈsteıtmәnt/: чіткий ~ фактів a clear
statement of facts; presentation
/ˌpreznˈteıʃn
US:
ˌpri:zenˈteıʃn/:
для його лекцій характерні стислість і ясність ~у his lectures are
characterized by brevity and clarity of
presentation; exposition /ˌekspәˈzıʃn/:
~ матеріалу exposition [presentation]
of a subject matter
короткий [стислий] ~ abstract;
(резюме) summary; письмовий/усний ~
written/oral reproduction

викладання
с.
(навчання)
teaching /ˈti:tʃıŋ/: ~ за кордоном
teaching abroad; майстерність ~
teaching excellency; efficiency in
teaching; мистецтво/техніка ~ art/
technique of teaching; прийоми і
методи ~ devices and methods of
teaching
викладати дієсл. 1. (навчати)
teach* /ti:tʃ/: ~ іноземні мови teach
foreign languages; ~ українську мову
teach Ukrainian; ~ в університеті/у
школі teach at a university/at school;
~ у пˈятому класі teach in the fifth
form; ~ дітям/дорослим teach children/adults 2. (пояснювати щось
комусь) expound /ıkˈspaʊnd/: ~
матеріал у доступній формі expound
the material in an understandable
manner 3. (формулювати щось)
express /ıkˈspres/: ~ свої думки
правильно та зрозуміло express one’s
thoughts correctly and clearly; state
/steıt/: викласти свої докази state
oneˈs case 4. (думки) incorporate
/ınˈkɔ:pәreıt/: викласти думки у
статті incorporate oneˈs thoughts
into an article 5. (подавати) present
/prıˈzent/: ~ окремі розділи програми
present the different sections of the
program; послідовно ~ навчальний
матеріал present the material studied
in the proper sequence 6. (розповідати
про події) narrate /nәˈreıt/: події гарно
викладено в цій книжці the events
are well narrated in this book 7. (щось
звідкись, кудись) lay* out /leı aʊt/; take*
out /teık aʊt/
~ щось по пунктах itemize smth

викладацьк|ий прикм. teaching
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/ˈti:tʃıŋ/: ~е вміння teaching skill; evoke /ıˈvәʊk/: ~ти реакцію у відпоtraining /ˈtreınıŋ/: ~ий персонал відь evoke response; give* rise (to)
training staff
/gıv raız (tә)/: ~ти сумніви give rise to
професорсько-~ий склад і фахівці doubt; (give*) cause /(gıv) kɔ:z/: ~ти
відповідної кваліфікації з інших тривогу (про поведінку тощо) give
галузей faculty members and their cause for concern

counterparts in other fields of endeavour
(амер. endevor)

~ти сумніви raise doubts; не ~є
сумніву, що... it is beyond doubt that...

молодший ~ вищого навчального
закладу (у США) tutor

~ити з порядку денного remove
from the agenda; ~ати з розгляду
seclude; ~ати необхідність чогось make
smth unnecessary

викладач ч. 1. (школи, курсів)
teacher /ˈti:tʃәr/: поганий/прекрасний/
улюблений ~ poor /excellent/favorite
teacher; ~ виправляє помилки
teacher corrects mistakes; він хоче
бути ~ем he wants to be a teacher;
trainer /ˈtreınәr/: ~ із професійнотехнічної підготовки vocational
trainer 2. (вищого навчального
закладу) lecturer /ˈlektʃәrәr/; instructor
/ınˈsrʌktәr/: ~ фізики physics
instructor; instructor in physics

виключ|ати
дієсл.
1.
(не
допускати) except /ıkˈsept/: ~аючи
випадки, коли… except then …;
exclude (from) /ıkˈsklu:d (frәm)/:
~ити предмет із навчального плану
exclude a subject from the curriculum;
keep* out /ki:p aʊt/ 2. (видаляти)
expel /ıkˈspel/ 3. (з розгляду, обліку)
neglect /nıˈglekt/ 4. (зі схеми) drop
/drɒp/; omit /әˈmıt/ 5. (з тексту)
delete /dıˈli:t/: ~ити слово з резолюції
delete a word from a resolution
професори та ~і університету 6. (можливість появи, здійснення
graduate members of the University; чогось) rule out smth /ru:l aʊt/
викладений присл. (висловлений,
сформульований) stated /ˈsteıtıd/:
викладений вище above-stated
виклик ч. 1. call /kɔ:l/; demand
/dıˈmɑ:nd US: dıˈmænd/ 2. (на
змагання тощо) challenge /ˈtʃælındʒ/
кидати ~ challenge

виклика|ти дієсл. 1. (надсилати
сигнал виклику) signal /ˈsıgnәl/; call
/kɔ:l/: ~ти за списком call the roll
2. (на змагання тощо) challenge /
ˈtʃælındʒ/ 3. (наказувати з’явитися)
summon /ˈsʌmәn/ 4. (спричиняти,
породжувати)
arouse
/әˈraʊz/:
стаття ~ла широку дискусію the
article aroused widespread discussion;
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виключення с. 1. (невключення,
недопущення) exclusion /ıkˈsklu:ʒn/:
~ з асоціації an exclusion from an
association 2. (відхилення від норми)
exception /ıkˈsepʃn/: ~ з правил an
exception to the rule; ~ підтверджує
правило the exception proves the rule;
за ~м чогось with the exception of
smth; нема правил без виключень
every rule has its exceptions;
цей випадок є ~м this case is an
exception 3. (видалення зі школи
тощо) expulsion /ıkˈspʌlʃn/; dropout
/ˈdrɒpaʊt/
за ~м apart from
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виключн|ий прикм. 1. exceptional
/ıkˈsepʃәnl/: ~ий випадок exceptional
case; мати ~е значення have [be of]
exceptional importance; exclusive
/ıkˈsklu:sıv/: ~е право exclusive right
2. (унікальний, єдиний) only /ˈәʊnlı/
виключно присл. 1. (тільки)
exclusively /ıkˈsklu:sıvlı/; solely
/ˈsәʊllı/ 2. (надзвичайно) exceptionally
/ıkˈsepʃәnlı/: ~ обдаровані діти
exceptionally
gifted
children;
exceedingly /ıkˈsi:dıŋlı/; extremely
/ıkˈstri:mlı/
виконавець ч. 1. doer /du:әr/;
performer /pәˈfɔ:mәr/ 2. юр. executor
/ˈeksıkju:tәr/
виконавський прикм. performing
/pәˈfɔ:mıŋ/
виконаний прикм. executed
/ˈeksıkju:tıd/;
fulfilled
/fʊlˈfıld/;
carried out /ˈkærıd aʊt/; accomplished
/әˈkʌmplıʃt/
виконання с. 1. (роботи, наказу
тощо) execution /ˌeksıˈkju:ʃn/: ~
законів є більш важливим, ніж їх
створення (Т. Джефферсон) the
execution of the laws is more important
than the making of them (T. Jefferson);
перевірка ~ чогось (роботи, припису
тощо) verification of execution of
smth; fulfilment /fʊlˈfılmәnt/: ~ наказу fulfillment of an order 2. (плану,
бажання) achievement /әˈtʃi:vm(ә)
nt/; completion /kәmˈpli:ʃn/: ~
заходу completion of an undertaking
3. (обовʼязку) discharge /dısˈtʃɑ:dʒ/:
під час виконання службових
обовˈязків in discharge of oneˈs
functions 4. (обовˈязків виконавчими
органами) enforcement /ınˈfɔ:smәnt/

5. комп. run /rʌn/; performance
/pәˈfɔ:mәns/
виконувати дієсл. 1. (завершувати)
complete
/kәmˈpli:t/:
виконати завдання у вказаний
термін complete an assignment to
[within] a given time; carry out /ˈkærı
aʊt/: ~ обіцянку /роботу carry out
a promise/work 2. (виготовляти)
fabricate /ˈfæbrıkeıt/; make* /meık/
3. (здійснювати операцію, план
тощо) do* /du:/: ~ домашнє завдання
do oneˈs homework; ~ лабораторні
роботи do laboratory work; ~ танок
do a dance; execute /ˈeksıkju:t/: ~
команду комп. execute an instruction;
perform /pәˈfɔ:m/: ~ обчислення (на
комп’ютері) perform computations;
satisfy /ˈsætısfaı/: ~ умову satisfy a
condition; comply (with) /kәmˈplaı
(wıð)/: ~ чиєсь прохання comply with
oneˈs request 4. (контракт, угоду)
implement /ˈımplımәnt/ 5. (зобов’язання) fulfil (амер. fulfill) /fʊlˈfıl/:
~ вимоги (навчальної) програми
fulfil(l) the requirements of the
curriculum; ~ чиїсь вказівки fulfil(l)
directions of smb; ~ свій обовˈязок
fulfil(l) one’s duty 7. (якусь функцію)
act [serve, function, operate] as smth /
ækt [sɜ:v, ˈfʌŋkʃn, ˈɒpereıt] әz/ 8. (підтверджувати) satisfy /ˈsætısfaı/
~ вказівки follow the directions; ~
своє призначення serve one’s point;
чесно ~ свої обов’язки be faithful in the
performance of duty

використаний прикм. 1. used
/ju:zd/ 2. (спожитий) consumed
/kәnˈsju:md US: kәnˈsu:md/
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використання с. 1. utilization
/ˌju:tılaıˈzeıʃn US: ˌju:tәlıˈzeıʃn/: ~
робочої сили manpower utilization;
недостатнє
~
under-utilization
2. (застосування) use /ju:s/; using
/ju:zıŋ/ 3. (з іншої ділянки знань,
галузі) adaptation /әˌdæpˈteıʃ(ә)n/
комплексне ~ чогось diversification
in the use of smth; непридатний для
~ unserviceable; придатний для ~
exploitable

використову|вати дієсл. 1. exploit
/ıkˈsplɔıt/: повністю ~вати можливості
уроку fully exploit the possibilities of the
lesson; utilize /ˈju:tılaız US: ˈju:tәlaız/:
правильно ~вати час на уроці (про
вчителя) utilize correctly one’s time
at the lesson 2. (застосовувати)
use /ju:z/: повністю/частково ~вати
матеріал use the material in full/part;
чому ви не ~єте цей метод? why
don’t you use this method?; bring* into
use /brıŋ ıntә ju:s/: ~вати приховані
резерви bring into use hidden reserves;
employ /ımˈplɔı/: правильно ~вати
фахівців employ specialists in a proper
way; apply /әˈplaı/: ~вати новий метод
на практиці apply a new method in
practice 3. (приймати для використання) adapt /әˈdæpt/ 4. (споживати) consume /kәnˈsju:m US: kәnˈsu:m/
5. (мати користь) take* advantage of
smth /teık әdˈva:ntidʒ (US: әdˈvæntidʒ)
әv/: ~вати кожну можливість take
advantage of every opportunity 7. (скористатися) draw* (up)on smth /drɔ:
(әˈp)ɒn/: ~вати власний досвід draw
on one’s experiences 8. (розумно)
improve /ımˈpru:v/: ~вати вільний час
improve hours of idleness 9. (запози50

чувати, наслідувати чийсь приклад)
follow /ˈfɒlәʊ/: ми використали його
метод we followed his method; саме
цей метод я і ~вав it is precisely this
method that I followed; adopt /әˈdɒpt/:
вони використали наш метод they
adopted our method

~вати щось найкращим чином
make the best of smth; ~вати не за призначенням intervert; ~вати підхід take an
approach; ~вати повторно reuse; ~вати
термін у найширшому розумінні лог.
distribute; ~вати щось спільно share
smth; ~вати щось стосовно чогось adapt
smth to smth; максимально ~вати щось
make the best of smth; не ~вати свої
можливості miss one’s opportunities; не
~ючи without the benefit of

викреслення, викреслювання с.
1. (вилучання) striking out /ˈstraıkıŋ
aʊt/; cancel /ˈkænsl/ 2. (частини
тексту) expunction /ekˈspʌŋʃn/
частини тексту, що підлягають
викресленню delenda

викреслювати дієсл. (щось)
cross out /krɒs (US: krɔ:s) aʊt/:
викресліть непотрібне сross out what
is unnecessary; strike* out [off] /straık
aʊt [ɒf US: ɔ:f]/: ~ чиєсь прізвище зі
списку strike smb’s name off the list
викривати дієсл. (недоліки)
reveal /rıˈvi:l/; expose /ıkˈspәʊz/
викривлений прикм. 1. curved
/kɜ:vd/; twisted /ˈtwıstıd/ 2. (неправильно тлумачений, перекручений)
distorted /dıˈstɔ:tıd/; misinterpreted
/ˌmısınˈtɜ:prıtıd/
викривлення с. (неправильне
тлумачення, перекручення) distortion
/dıˈstɔ:ʃn/: когнітивне ~ псих.
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cognitive distortion; misinterpretation
вимiрювання с. 1. measuring
/mısınˌtɜ:prıˈteıʃn/
/ˈmeʒәrıŋ/ 2. (визначання числового
~ хребта curvature of the spine
значення
величини)
measureвикривляти дієсл. 1. (спотво- ment /ˈmeʒәmnt/: ~ інтелекту
рювати) distort /dıˈstɔ:t/; deform /dıˈf [розумових здібностей] intelligence
ɔ:m/ 2. перен. distort; misrepresent measurement; здійснювати ~ make
/mısˌreprıˈzent/: ~ факти misrepresent [take] measurements; методика ~
the facts
measurement technique 3. (перевірка
вилучання,
вилучення
с. параметрів) test /test/
1. removal /rıˈmu:vl/; deletion /dıˈli:ʃn/;
вимiрювальний прикм. meaexclusion /ıkˈsklu:ʒn/; elimination suring /ˈmeʒәrıŋ/: ~ прилад measuring
/ıˌlımıˈneıʃn/ 2. (слів із тексту тощо) instrument
amputation /æmpjʊˈteıʃn/
вимiрювати дієсл. 1. (визначати
вилуч|ати дієсл. 1. eliminate числове значення величини) measure
/ıˈlımıneıt/: ~ати зайві слова eliminate /ˈmeʒәr/ 2. (показувати, про прилад)
unnecessary words; exclude /ıkˈsklu:d/: indicate /ˈındıkeıt/
~ити всі посилання на щось
вимов|а ж. 1. pronunciation
exclude all reference to smth; remove /prәˌnʌnsıˈeıʃn/: бездоганна/нечиста
/rıˈmu:v/: ~ити чиєсь прізвище зі
~а faultless/ defective pronunciation;
списку remove smbˈs name from
the list 2. (частину тексту з книги) опрацьовувати ~у звуків drill
expunge /ekˈspʌndʒ/ 3. (викреслювати, [practice] the pronunciation of sounds;
стирати) delete /dıˈli:t/ 4. (відокрем- тут наводяться різні варіанти ~и
лювати від цілого) separate /ˈsepәreıt/ багатьох слів variant pronunciation of
вимага|ти дієсл. 1. (висувати many words are recorded here; accent
вимоги) demand /dıˈmɑ:nd US: /ˈæksent US: ˈæksәnt/: гарна/погана
dıˈmænd/: ~ти від когось високої ~а good/poor accent; виправляти/
якості роботи demand from smb a покращувати ~у correct/improve an
high quality of work; це ~є серйоз- accent 2. (артикуляція) articulation
ного дослідження this demands /ɑ:ˌtıkjʊˈleıʃn/: чітка ~а de-articulation
serious research; require /rıˈkwaıәr/:
неправильна ~а mispronunciation
це ~є ретельного розгляду it requires
вимовляти
дієсл.
pronunce
careful consideration 2. (мати /prәˈnʌʊns/: ~ слово правильно/
потребу в чомусь) call for /kɔ:l fәr/;
need /ni:d/; require 3. (робити необ- неправильно pronounce a word
хідним) call for; require; ask for /ɑ:sk correctly/incorrectly [wrong]; arti(US: æsk) fәr/: цей експеримент ~є culate /ɑ:ˈtıkjʊleıt/: старанно ~ кожне
жорстких умов this experiment asks for слово carefully articulate every word
вимог|а ж. 1. (суб’єктивна)
rigid conditions
demand
/dıˈmɑ:nd US: dıˈmænd/:
вимикати дієсл. switch off /swıtʃ
ɒf (US: ɔ:f)/: ~ магнітофон switch off з а ко н ом і р н а / н е о б ґ р у н т о в а н а /
справедлива ~а natural/unreasonable/
a tape recorder
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just demand; ~и до випускників
ВНЗ demand for graduates; ~и до
вчителів demand for teachers; ~и до
освіти demand for education; ~и до
професійного навчання demand for
vocational education; єдині ~и unified
[uniform] demsnds 2. (об’єктивна)
requirement /rıˈkwaıәmәnt/: ~и для
зарахування entry requirements; ~и
до кандидатів на робоче місце job
requirements; ~и щодо навичок/роботи skill/job requirements 3. (попит) demand; instance /ˈınstәns/
4. (претензія) claim /kleım/

справедлива ~а right; технічні
~и specifications; який відповідає
сучасним ~ам up-to-date; який не
відповідає сучасним ~ам out-of-date

вимогливий прикм. exacting
/ıgˈzæktıŋ/; ~ до себе self-exacting;
вимогливий до дітей exacting to
children; ~ учитель exacting teacher
вимогливість
ж.
exaction
/ıgˈzækʃn/; exactingness /ıgˈzæktıŋnıs/:
~ учителя exactingness of a teacher
вимушен|ий прикм. enforced
/ınˈfɔ:st/: ~е мовчання enforced
silence

бути ~им be bound; бути ~им
зробити щось have + inf.

вимушувати
дієсл.
force
/fɔ:s/: ~ виконувати вимоги force a
requirement
винайдений прикм. invented
/ınˈventıd/; discovered /dıˈskʌvәd/
винахiдливий прикм. ingenious
/ınˈdʒi:nıәs/: ~ розум ingenious
mind; inventful /ınˈventfʊl/; inventive
/ınˈventıv/: ~ учитель inventive teacher
винахiдлив|ість ж. inventiveness
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/ınˈventıvnıs/: ~ість учителя inventiveness of a teacher; розвивати ~ість
foster
[cultivate]
inventiveness;
ingenuity /ˌındʒıˈnju:әtı US: ˌındʒıˈnu:әtı /: це вимагає великої ~ості it
requires much ingenuity
винахiдник ч. inventor /ınˈventәr/;
originator /әˈrıdʒıneıtәr/
винаходити дієсл. 1. invent
/ınˈvent/ 2. (у нестрогому сенсі)
devise /dıˈvaız/; strike* /straık/
виник|ати дієсл. 1. (з’являтися)
arise* /әˈraız/: ~ли перешкоди/
питання/сумніви/ труднощі obstacles/questions/doubts/difficulties arose;
spring* [turn] up /sprıŋ [tɜ:n] ʌp/ 2.
(про теорії тж) pullulate /ˈpʌljʊleıt/
3. (про нагальне питання тощо) emerge /ıˈmɜ:dʒ/ 4. (під
впливом чогось) be* brought
about /bi: brɔ:t әˈbaʊt/ 5. (брати початок) originate /әˈrıdʒıneıt/
6. (як наслідок чогось) follow
/ˈfɒlәʊ/: після лекції ~ли запитання
the lecture was followed by questions
виникнення с. 1. (поява) advent
/ˈædvәnt/ 2. (початок) origin /ˈɒrıdʒın
US: ˈɔ:rәdʒın/; beginning /bıˈgınıŋ/
виносити дієсл. 1. (забирати
щось звідкись) carry away [off,
out] /ˈkærı әˈweı [ɒf US: ɔ:f, aʊt]/
2. (пропонувати на обговорення)
submit /sәbˈmıt/; bring* up /brıŋ ʌp/:
~ щось на обговорення submit [bring
up] smth for discussion
~ резолюцію pass a resolution; ~
рішення decide

виноска ж. (під текстом) footnote /fʊt nәʊt/
винятков|ий прикм. 1. (надзвичайний) exceptional /ıkˈsepʃәnl/:
за ~их обставин under exceptional
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circumstances
2.
(поодинокий) unique /ju:ˈni:k/;
solitary
/ˈsɒlıtrı US: ˈsɒlıterı/: ~ий випадок
solitary case 3. (неперевершений)
surpassing /sәˈpɑ:sıŋ US: sәˈpæsıŋ/
винят|ок ч. exclusion /ıkˈsklu:ʒn/:
за ~ком чогось to the exclusion of smth;
exception /ıkˈsepʃn/: без ~ку without
exception; ~ок із правила an exception
from the rule; за кількома ~ками with
few exceptions; за поодинокими
~ками with rare exceptions; зробити
~ок make an exception; як ~ок as an
exception; by way of exception
за ~ком but; apart from; with the
exception; except for [that]; амер. aside
from; за ~ком того, що except in so far
as; save that

випадков|ий прикм. 1. (непередбачений) accidental /ˌæksıˈdentl/;
casual /ˈkæʒʊәl/: ~а обставина
accidental [casual] circumstance;
occasional /әˈkeıʒәnl/: ~ий читач
occasional reader 2. (нерегулярний)
chance /tʃɑ:ns US: tʃæns/: arbitrary
/ˈɑ:bıtrәrı US: ˈɑ:bıtrerı/
3. (поодинокий) sporadic /spәˈrædık/
4. (без порядку) haphazard
/hæpˈhæzәd/: ~ий підбір матеріалу
haphazard selection of material
випадков|ість ж. 1. chance /tʃɑ:ns
US: tʃæns/: залежати від ~остей
be governed by chance; haphazard
/hæpˈhæzәd/ 2. (прикра) accident
/ˈæksıdәnt/

chance; casually /ˈkæʒʊәlı/ 2. (між
іншим) incidentally /ˌınsıˈdәntlı/

~ згадувати про щось make casual
mention of smth

випад|ок ч. 1. case /keıs/: і в цьому
~ку in which case; case; на ~ок in
case; розглядуваний ~ок the case in
question [on hand]; у ~ках, коли... in
cases where...; це той ~ок, який було
розглянуто раніше this is the case
that was dealt with before; instance
/ˈınstәns/: для цього ~ку for the present
instance; у кожному окремому ~ку in
each separate instance; chance /tʃɑ:ns
US : tʃæns/: скористатися ~ком take
a chance 2. (привід, можливість)
occasion /әˈkeıʒn/: в урочистих
~ках on solemn occasions 3. (подія)
event /ıˈvent/; occurence /әˈkʌrәns/:
рідкісний ~ок a rare occurence
4. (нагода) opportunity /ˌɒpәˈtju:nәtı
US : ˌɒpәˈtu:nәtı/ 5. (прикрий) accident
/ˈæksıdәnt/: нещасний ~ок у школі
school accident
аварійний [нагальний] ~ок emergency; ідеалізований ~ок idealization;
від ~ку до ~ку occasionally; нещасний
~ок accident; в інших ~ках otherwise

випереджання, випередження
с. lead(ing) /ˈli:d(ıŋ)/; advance
/әdˈva:ns US: әdˈvæns/; advancing
/ әdˈva:nsıŋ US : әdˈvænsıŋ/
випереджати дієсл. 1. lead*
/li:d/;
advance
/әdˈva:ns
US:
әdˈvæns/; surpass /sәˈpɑ:s US: sәˈpæs/
2. (залишати позаду) leave* behind
це не ~ість it is no coincidence
випадково присл. 1. accidentally /li:v bıˈhaınd/
~ в розвитку outgrow
/ˌæksıˈdentәlı/; by chance /baı tʃɑ:ns
виписк|а ж. extract /ıkˈstrækt/;
(US: tʃæns)/: ми довідалися про
це зовсім ~ we got on to it quite by note /nәʊt/: робити ~и з підручника
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copyout notes from a textbook
виписувати дієсл. 1. (робити
виписки) extract /ıkˈstrækt/; write* out
/raıt aʊt/ 2. (замовляти) order /ˈɔ:dәr/;
write* for /raıt fәr/
виплива|ти дієсл. (бути наслідком) be* a consequence of smth /bi:
ә ˈkɒnsıkwәns (US : ˈkɒnsıkwens)
әv/; follow from /ˈfɒlәʊ frәm/; imply
/ımˈplaı/: звідси ~є ... from this it
follows...; this implies that...; ensue
/ınˈʃʊә/: звідси не ~є, що … it does
not ensue that …
безпосередньо ~ти follow at once;
який ~є ensuing; derivative

виправдання с. 1. justification
/ˌdʒʌstıfıˈkeıʃn/: знайти ~ чомусь find
justification for smth 2. (підстава)
warranty /ˈwɒrәntı US: ˈwɔ:rәntı/
3. (дій) warrant /ˈwɒrәnt US : ˈwɔ:rәnt/
4. (доказ, аргумент) plea /pli:/
виправд|овувати дієсл. 1. (застосування, використання чогось)
justify /ˈdʒʌstıfaı/: ~ати надії свого
вчителя justify the hopes of oneˈs
teacher; ніщо не може ~ати таку
недбалість/поведінку nothing can
justify
such
negligence/conduct;
warrant /ˈwɒrәnt US : ˈwɔ:rәnt/
2. (доводити допустимість, можливість чогось) prove /pru:v/:
~овувати себе (про метод тощо)
prove its value: цей метод ~ав себе на
практиці this method has proved its
value in practice

помилка є наполовину ~ою a
fault confessed is half redressed
2. (уточнений) revised /rıˈvaızd/: ~е
і доповнене видання revised and
enlarged edition
виправлен|ня с. 1. correction
/kәˈrekʃn/: ~ня дефектів мовлення
дітей correction of childrenˈs speech
defects; ~ня недоліків у дитини
correction of a childˈs shortcomings;
~ня помилок correction of errors;
редакційні ~ня verbal correction
2. (тексту) emendation /ˌi:menˈdeıʃn/:
рукопис із безліччю ~ь manuscript
fully of emendations
виправляти дієсл. 1. reclaim
/rıˈkleım/; redress /rıˈdres/ 2. (помилки)
correct /kәˈrekt/: ~ помилку correct
an error; ви вже усе виправили? have
you corrected everything? 3. (текст)
emend /ıˈmend/
виправлятися дієсл. (уточнювати вислів) correct oneself /kәˈrekt/
виправн|ий прикм. correctional
/kәˈrekʃnәl/: ~а освіта (осіб, які
утримуються у виправних закладах)
correctional education; ~ий заклад
correctional institution
~о-виховний центр для неповнолітніх detention centre (амер. center);
~о-трудовий будинок reformatory

випробний прикм. 1. (призначений для здійснення випробувань)
test(ing) /test(ıŋ)/ 2. (пробний) experimental
/ıkˌsperıˈmentl/;
trial
~овувати надії answer hopes; ~ати /ˈtraıәl/: ~ термін a trial [probation]
очікування аудиторії live up to the period
audienceˈs expectations
випробовувати дієсл. test /test/:
виправлен|ий прикм. 1. corrected ~ нові методи try new methods; put
/kәˈrektıd/; redressed /rıˈdrest/: визнана [subject] smth to test /pʊt [sәbˈdʒekt] ..
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tә test/; sample /sɑ:mpl US : sæmpl/; try
out /traı aʊt/
випробуваний прикм. 1. (надійний) -proved /pru:vd/; -proven
/pru:vn/: ~ часом time-proven; tested
/ˈtestıd/: ~ засіб tested expedient
2. (що пройшов випробовування)
-proved /pru:vd/; -tested /ˈtestıd/: ~ на
моделі model-tested
випробовування, випробування с. 1. test /test/: кваліфікаційне ~
aptitude test; не пройти ~ fail (the)
tests; піддавати щось випробуванню
test smth; проводити ~ carry out a test;
run a test 2. (сукупність дій) testing
/ˈtestıŋ/ 3. (перевірка) check /tʃek/
4. (у теорії ймовірностей) trial
/ˈtraıәl/; try /traı/
випуск ч. 1. (обсяг виробництва)
output /ˈaʊtpʊt/ 2. (номер друкованого видання) issue /ˈıʃu:/: ювілейний
~ anniversary issue 3. (видання)
edition /ıˈdıʃn/: спеціальний ~ oneoff [special] edition 4. (студентів)
graduation /ˌgrædʒʊˈeıʃn/: загальний
~ цього року total graduation of this
year
випускати дієсл. 1. let* out /let
aʊt/ 2. (пропускати частину тексту
тощо) omit /әˈmıt/: ~ частину тексту
omit a portion of the text 3. (виготовляти) make* /meık/; produce /prәˈdju:s
US: prәˈdu:s/; turn out /tɜ:n aʊt/
4. (видавати, публікувати) bring*
smth out /brıŋ .. aʊt/; issue /ˈıʃu:/: книгу
буде випущено накладом лише у 200
примірників the book is to be issued
in an edition limited to 200 copies
5. (давати кваліфікацію) turn out
/tɜ:n aʊt/: ~ кваліфікованих фахівців

turn out qualified specialists; graduate
/ˈgrædʒʊeıt/

~ щось із виду leave [put] smth out of
account

випускний прикм. graduating
/ˌgrædʒʊˈeıtıη/:
~
клас/курс
graduating class/ course; graduation
/ˌgrædʒʊˈeıʃn/: ~ іспит graduation
examination
випускник ч. (школи) schoolleaver /ˈsku:lˈ li:vәr/; (вищого
навчального закладу) graduating
student /ˌgrædʒʊˈeıtıη ˈstju:dnt (US :
ˈstu:dnt)/; graduate /ˈgrædʒʊeıt/: ~
університету graduate of a university
виражати дієсл. 1. express
/ıkˈspres/: ~ свої думки в письмовій/
усній формі express oneˈs thoughts in
writing/speech; ~ щось у відсотках
чогось express smth as a percentage of
smth 2. (показувати, давати вираз)
show /ʃәʊ/: ~ залежність у вигляді
формули show a dependence in the
form of a formula; manifest /ˈmænıfest/:
~ бажання робити щось manifest a
desire to do smth
виражатися дієсл. 1. be*
expressed /bi: ıkˈsprest/ 2. (виявлятися) manifest oneself /ˈmænıfest/:
ця тенденція виразилася в чомусь
the tendency manifested itself in smth;
appear as /әˈpıәr әz/; appear in the form
of /әˈpıәr ın ðe fɔ:m әv/
виражений прикм. expressed
/ıkˈsprest/: ~ через щось expressed
in terms of smth; marked /mɑ:kt/;
pronounced /prәˈnaʊnst/: яскраво ~
strongly pronounced
~ у кількісній/якісній
quantified/qualitative

формі
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вираз ч. (у різн. знач.) 1. expression
/ıkˈspreʃn/: ідіоматичний/фігуральний
~ idiomatic/ figurative expression; ~
вигляду... an expression of the form...
2. (висловлення) statement /ˈsteıtmәnt/
виразн|ий прикм. 1. expressive
/ıkˈspresıv/:
~і
рухи
expressive
movements; impressive /ımˈpresıv/:
~ий жест impressive gesture 2. (ясний,
чіткий) distinct /dıˈstıŋkt/: ~а схильність
до чогось distinct inclination toward smth;
clear /klıәr/ 3. (промовистий) interjectional
/ˌıntәˈʤekәʃnl/
виразність ж. 1. expressiveness
/ıksˈpresıvnıs/: ~ чиєїсь мови expressiveness of oneˈs language 2. (ясність,
чіткість)
clearness
/ˈklıәrnıs/;
distinctness /dıˈstıŋktnıs/
виразно присл. 1. expressively
/ıkˈspresıvlı/ 2. (чітко) distinctly
/dıˈstıŋktlı/; clearly /ˈklıәlı/
вирішальн|ий прикм. 1. (ключовий) crucial /ˈkru:ʃl/: ~е випробування
crucial test; ~ий момент crucial
moment 2. (визначальний) determinant
/dıˈtɜ:mınәnt/
3.
(остаточний)
conclusive
/kәnˈklu:sıv/;
decisive
/dıˈsaısıv/; final /ˈfaınl/

~ий доказ finisher; clincher; ~ий
фактор determinative; determinant

вирішений прикм. 1. decided
/dıˈsaıdıd/;
resolved
/rıˈzɒlvd/
2.
(визначений)
determined
/dıˈtɜ:mınd/; settled /setld/
вирiшування, вирішення с.
1. decision-making /dıˈsıʒnˈmeıkıŋ/
2. (питання тощо) answer /ˈa:nsәr
US: ˈænsәr/; dispatch /dıˈspæʧ/
можливість
тощо) solubility
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вирішення

(проблеми

вирiшу|вати дієсл. 1. (обирати
напрям дій) decide /dıˈsaıd/: вам
~вати it is for you to decide; ~вати
питання по суті decide the question
on its merits 2. (досі не вирішене
питання, проблему) tackle /ˈtækl/:
~вати проблему з допомогою нового
підходу tackle a problem again using a
new pitch; settle /setl/: це ~ує питання
that settles the matter; ще нічого не
вирішено thereˈs nothing settled; solve
/sɒlv/: ~вати питання [проблему] settle
[solve] the problem
виробляння, вироблення с.
1. (процес виготовляння) making
/ˈmeıkıŋ/; production /prәˈdʌkʃn/
2.
(планування)
elaboration
/ıˌlæbәˈreıʃn/: ~узгоджених заходів
elаboration of coordinated measures
виробляти дієсл. 1. draw* up
/drɔ: ʌp/: ~ умови draw up provisions;
elaborate /ıˈlæbәrәıt/: ~ динамічний
стереотип псих. elaborate the dynamic
stereotype; ~ рефлекс псих. elaborate a
reflex; ~ умовні реакції на щось псих.
elaborate conditioned responses to smth
2. (інструкції, настанови тощо) work
out /wɜ:k aʊt/: ~ єдині вимоги work
out uniform requirements [demands]
4. (виготовляти) make* /meık/; produce /prәˈdju:s US: prәˈdu:s/; yield /ji:ld/
виробництв|о с. 1. (діяльність)
production /prәˈdʌkʃn/: вивчення
методів сучасного ~а study the modern
production methods 2. (виготовляння,
виробляння) yielding /ˈji:ldıŋ/ 3. (галузь) industry /ˈındәstrı/: навчання на
~і training within the industry

навчатися без відриву від ~а study
while in service
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виробнич|ий прикм. production
/prәˈdʌkʃn/: ~а нарада conference
on production; production meeting;
~ий досвід production experience;
industrial /ınˈdʌstrıәl/: ~е навчання
industrial training; ~ий процес
industrial process

~а практика студентів practical
training for students

виростати дієсл. 1. grow* /grәʊ/
2. (перен. поставати) arise* /әˈraız/;
appear /әˈpıәr/ 3. (набувати певних
якостей) become* /bıˈkʌm/
висвiтлювати дієсл. 1. перен.
illuminate /ıˈlu:mıneıt/; throw* light
on smth /θrәʊ laıt ɒn/ 2. (пояснювати)
elucidate /ıˈlu:sıdeıt/
вислизати дієсл. 1. slip out /slıp
aʊt/ 2. (не триматися в пам’яті;
з-під уваги тощо) elude /ıˈlu:d/
вислів ч. 1. expression /ıkˈspreʃn/;
statement /ˈsteıtmәnt/ 2. (афоризм,
прислів’я) dictum /ˈdıktәm/ (pl.
dictums /ˈdıktәms/, dicta /ˈdıktә/)
висловлення с. 1. (подяки тощо)
rendering /ˈrendәrıŋ/
висловлювання с. 1. expression
/ıkˈspreʃn/: ~ своїх думок the
expression of oneˈs thoughts; utterance
/ˈʌtәrәns/: двозначне ~ Delphic(al)
utterance 2. (думка) opinion /әˈpınıәn/
2. (судження) statement /ˈsteıtmәnt/;
sentence /ˈsentәns/
висловлювати дієсл. 1. state
/steıt/; say* /seı/; express /ıkˈspres/: ~
свою думку про урок express one’s
opinion of the lesson 2. (припущення)
put* /pʊt/; suggest /sәˈdʒest/: ~
припущення suggest a supposition
3. (виражати словами) voice smth

/ˈvɔıs/; tell* /tel/ 4. (адресувати) direct
/dıˈrekt/: мені хотілося б висловити
кілька
критичних
зауважень
авторові цієї статті I would direct
some critical remarks to the author of
the article

~ думку advance an opinion; ~ свою
думку про щось give oneˈs view on smth

висловлюватися дієсл. speak*
about [of, out] /spi:k әˈbaʊt [әv, aʊt]/:
~ з питання speak of the subject of
smth
вислухувати дієсл. 1. hear*
/ˈhıәr/; listen (to) /ˈlısn (tә)/: уважно ~
відповідь учня listen attentively to the
pupilˈs answer 2. (до кінця) hear* out
/ˈhıәr aʊt/
виснов|ок ч. 1. (результат
роботи) conclusion /kәnˈklu:ʒn/: ~ок
екзаменаційної комісії conclusion
of the examining board; доходити
[приходити до] ~ку arrive at a conclusion; зробити власний ~ок про
щось draw oneˈs own conclusion(s)
about smth; робити передчасні ~ки
be beforehand in oneˈs conclusions;
о ст аточний/попередній/правильний/хибний
~ок
resulting/
initial /correct/false conclusion; ваш
~ок не підтверджується фактами
your conclusion is not supported by
the facts; ми дійшли ~ку... we have
come to the conclusion…; findings
/ˈfaındıŋs/: ~ки дисертації thesis
findings 2. (умовивід) deduction
/dıˈdʌkʃn/: логічний/остаточний ~ок
logical/resulting deduction; inference
/ˈınfәrәŋs/: обґрунтований ~ок valid
inference; decision /dıˈsıʒn/: хоч ~ки
й були важливими, вони не вирішу57
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вали проблеми important as were
the decisions, they did not solve
the problem 3. (наслідок) corollary
/kәˈrɒlәrı US: ˈkɒrәlerı/: логічний ~ок
logical corollary

~ки (комісії тощо) findings; ~ок
фахівця opinion; find; judge; здатність
робити ~ки discursive reason; робити
~ок draw a conclusion [an inference];
conclude; робити ~ок за індукцією
induce

високий прикм. 1. (великий −
про швидкість, продуктивність
тощо) high /haı/: ~ рівень знань high
standard of knowledge 2. (про якість)
fine /faın/
високообдарований
прикм.
highly gifted /ˈhaılı ˈgıftәd/
високорозвинений
прикм.
advanced /әdˈva:nst US: әdˈvænst/;
highly developed /ˈhaılı dıˈvelәpt/
виставка ж. exhibition /ˌeksıˈbıʃn/:
~ дитячого образотворчого мистецтва exhibition of childrenˈs pictorial
and plastic art; show /ʃәʊ/: ~ іграшок
toy show; молодіжна технічна ~
youth engineering show
виставковий прикм. /ˌeksıˈbıʃn/:
~ зал exhibition hall; display /dıˈspleı/:
~ стенд display stand
виставляти дієсл. 1. (розміщувати для огляду) post /pәʊst/;
display /dıˈspleı/ 2. (експонувати)
exhibit /ıgˈzıbıt/; expose /ıkˈspәʊz/
вистача|ти дієсл. suffice /sәˈfaıs/;
be* sufficient [enough] /bi: sәˈfıʃnt
[ıˈnʌf]/

/spi:ʧ/: дозвольте мені почати свій
~ let me start my speech 2. (заява)
statement /ˈsteıtmәnt/

короткий ~ із місця contribution
from the floor

виступати дієсл. 1. (публічно)
speak* /spi:k/: ~ від імені когось
speak in the name of smb; speak on
behalf of smb 2. (з доповіддю, особл.
науковою) present /prıˈzent/; read*
/ri:d/ 3. ( із заявою, пропозицією)
advance /әdˈva:ns US: әdˈvæns/
висувати дієсл. 1. (ідею, гіпотезу тощо) advance /әdˈva:ns US:
әdˈvæns/: ~ гіпотезу/теорію advance
a hypothesis/theory; adduce /әˈdju:s
US: әˈdu:s/: ~ доказ/аргумент
adduce a proof/an argument; put*
[set*] forward (in) /pʊt [set] ˈfɔ:wәd
(ın)/: ~ на перший план put in the
forefront; питання було висунуте на
обговорення the matter was brought
forward at the meeting; propose
/prәˈpәʊz/ 2. (пропонувати чиюсь
кандидатуру) advance; propose 3. (на
вищу посаду) recommend smb for promotion /ˌrekәˈmend .. fәr prәˈmәʊʃn/
~ гіпотезу про існування чогось
hyphotesize smth

висхідн|ий прикм. 1. ascendant
/әˈsendәnt/; ascending /әˈsendıŋ/:
~е
упорядковування
ascendant
[ascending] ordering 2. (що зростає)
increasing /ınˈkri:sıŋ/
витончений прикм. (вишуканий)
refined /rıˈfaınd/: ~ метод refined
method; sophisticated /sәˈfıstıkeıtıd/
~ти на якийсь час last for so-many
витрати мн. 1. (вартість)
days/years; не ~ти not be enough; lack
expenses /ıkˈspensız/; costs /kɒsts US:
виступ ч. 1. (промова) speech kɔ:sts/ 2. (споживання) expenditure
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/ıkˈspendıtʃәr/: мінімальні ~ часу
та енергії a minimum expenditures
of time and energy; consumption
/kәnˈsʌmpʃn/: ~ енергії на щось
expenditure [consumption] of energy
to do [in doing, on doing] smth
витратний прикм. (про матеріал) expendable /ıkˈspendәbl/
витрачання с. 1. spending
/ˈspendıŋ/ 2. (споживання) consuming /kәnˈsju:mıŋ US: kәnˈsu:mıŋ/;
consumpting /kәnˈsʌmptıŋ/
витрача|ти дієсл. 1. spend*
/spend/: молоді науковці ~ють
дуже багато часу на роботу, що не
стосується науки young scientists
spend too much time on extra-scientific
affairs; expend /ıkˈspend/: ~ти час
на щось expend time in doing smth
2. (споживати) consume /kәnˈsju:m
US: kәnˈsu:m/; use up /ju:z ʌp/
~ ти марно waste

витрачатися дієсл. be* spent /bi:
spent/
витрачений прикм. spent up
/spent ʌp/; consumed /kәnˈsju:md US:
kәnˈsu:md/
витривалий прикм. enduring
/ınˈdjʊәrıŋ US: ınˈdʊәrıŋ/
витривал|ість ж. endurance
/ınˈdjʊәrәns US: ınˈdʊәrәns/: виховання ~ості cultivating [cultivation,
training] of endurance
витримк|а ж. (самовладання)
self-possession /self pәˈzeʃn/; selfcontrol /self kәnˈtrәʊl/: розвивати ~у
у дітей develop self-control in children
витримувати дієсл. 1. (зносити
дію чогось) bear* /beәr/; carry /ˈkærı/;
withstand* /wıðˈstænd/ 2. (пропускати,

нести) carry /ˈkærı/; pass /pɑ:s US: pæs/:
~ випробування (успішно) pass a test
3. (зберігати на заданому рівні)
control /kәnˈtrәʊl/; hold* /hәʊld/;
keep* /ki:p/

~ перевірку часом stand the test of
time

витяг ч. extract /ıkˈstrækt/: ~ з
протоколу extract from the minutes;
extraction /ıkˈstrækʃn/; excerption
/ekˈsɜ:pʃn/
вихід ч. 1. (відношення результату до затрат) (cost-to-product)
ratio /kɒst (US: kɔ:st) tә ˈprɒdʌkt
ˈreıʃıәʊ/; yield /ji:ld/ 2. (із друку)
publication /ˌpʌblıˈkeıʃn/ 3. (періодики) issue /ˈıʃu:/ 4. (зі становища) way
out /weı aʊt/: існує якийсь інший ~
there exists some other way out; чи є
якийсь ~ ? is there any way out?
~ у відставку resignation; знаходити
~ solve; інший ~ (зі становища)
alternative

виховальн|ий прикм. educational
/ˌedʒʊˈkeıʃәnl/: ~і відносини educational relations; educative /ˌedʒʊˈkeıtıv/
вихованець ч. pupil /pju:pl/: ~
школи-інтернату
boarding-school
pupil; (школи тж) disciple /ˈdıspl/;
(який навчався колись у цьому
ВНЗ) alumnus /әˈlʌmnәs/ (pl. alumni
/әˈlʌmnaı/)
~ дитячого будинку inmate of a
childrenˈs house

вихован|ість
ж.
breeding
/ˈbri:dıŋ/: високий/низький рівень
~ості high/low level of breeding
виховання с. 1. upbringing
/ˈʌpbrıŋıŋ/: ввічливість і увага
до оточуючих – ознака гарного
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~ politeness and consideration for
others are marks of a good upbringing;
у вузькому розумінні ~ – планомірний вплив батьків і школи на
виховання in a narrow sense upbringing is a systematic influence of parents
and school on upbringing 2. (сукупність знань, поглядів) education
/ˌedʒʊˈkeıʃn/: ~ характеру character
education; ~ дошкільне/фізичне
~ pre-school/physical education;
зміст/процес ~ content/process of
education; складова ~ component part
of education; володіти методами ~ та
навчання be skilled in the technique of
education and teachind [instruction]
~ дитини згідно з нормами
суспільства acculturation; принципи
~ educational principles

вихователь
ч.
educator
r
/ˈedʒʊkeıtә /: соціальний ~ social
educator; master /ˈmɑ:stәr US:
ˈmæstәr/; tutor /ˈtju:tәr US: ˈtu:tәr/:
найняти вихователя для дітей hire
a tutor for children; (жінка) mistress
/ˈmıstrıs/
виховн|ий прикм. educational
/ˌedʒʊˈkeıʃәnl/:
~а
технологія
educational technology; ~і заходи
educational activities [undertakings];
використовувати щось із ~ою
метою use smth with [for]
educational purposes; мати велике
~е значення be of great educational
value
[significance];
educative
/ˌedʒʊˈkeıtıv/: ~ий досвід an educative
experience
виховна
колонія
reformatory
[reform] school; виховна робота
character building
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виховувати дієсл. 1. bring* up
/brıŋ ʌp/: ~ на свій лад [кшталт] bring
up to hand 2. (підготовляти) train
/treın/: ~ з когось педагога train smb
to be a teacher; educate /ˈedjʊkeıt/: ~
засобами мистецтва educate through
the media of art; ~ характер educate
character 3. (прищеплювати певні
риси) foster /ˈfɒstәr US: ˈfɔ:stәr/: ~
повагу до старших foster respect for
oneʼs elders; cultivate /ˈkʌltıveıt/: ~
самостійність cultivate self-reliance
[self-dependence]; ~ художній смак
cultivate artistic taste
виход|ити дієсл. 1. (назовні чи за
межі чогось) go* [come*] out /gәʊ
[kʌm] aʊt/
2. (наставати, випливати) ensue /ınˈsju: US: ınˈsu:/: що
з цього ~ить? what will ensue from
this?; result /rıˈzʌlt/ 3. (про друковане
видання) appear /әˈpıәr/; issue /ˈıʃu:/;
be* published /bi: ˈpʌblıʃt/ 4. (про час)
elapse /ıˈlæps/; pass; run* out /rʌn aʊt/
5. (базуватися на чомусь) start /stɑ:t/:
~ячи з найпростішої точки зору starting
from the most elementary viewpoint

~ити за межі outstep; outrun; ~ити за
допускні межі fall outside the tolerable
limits; ~ити за межі навчального плану
overstep the limits of the curriculum; ~ити за межі теми deviate from the theme;
wander off from the theme; ~ити з-під
контролю run out of control; ~ити
з ладу fail; go out of service; ~ити з
ужитку go [fall] out of use; go [fall] into
disuse; ~ячи з цього on this basis

виходовий
прикм.
output
/ˈaʊtpʊt/: ~ пристрій комп. output
device [unit]
вичерпн|ий прикм. exhaustive
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/ıgˈzɔ:stıv/: ~е пояснення exhaustive
explanation; comprehensive
/ˌkɒmprıˈhensıv/: ~а реферативна
робота (що містить усю літературу з розглядуваного питання)
comprehensive abstracting service
вичерпно присл. adequately
/ˈædıkwәtlı/: ці питання вже були ~
обговорені these topics have already
been adequately discussed
вичерпувати
дієсл.
exhaust
/ıgˈzɔ:st/: ~ зміст теми exhaust a topic

~ можливості reach oneˈs limit; reach
the limit of smth; ~ питання/ проблему
settle [close] a problem/matter; час
вичерпано time is up

вишукувати дієсл. search [seek]
for smth /sɜ:tʃ [si:k] fәr/; explore
/ıkˈsplɔ:r/: ~ можливість чогось
explore the possibility of smth; ~ всі
можливості чогось explore all likely
possibilities; find* out smth /faınd aʊt/
вище 1. higher /ˈhaıәr/: і ~ and
higher 2. (над, раніше) above /әˈbʌv/:
розглянутий ~ discussed above; як
зазначено ~ as stated above; beyond
/bıˈjɒnd/ 3. (про розмір, відстань по
вертикалі) as high (as) /әz haı (әz)/:
удвічі ~ (ніж...) twice as high (as...);
упˈятеро ~ (ніж...) five times as high
(as...)

дивися ~ see above; лат. vide supra;
розташований ~ superior

вищевикладен|ий прикм. foregoing /fɔ:ˈgәʊıŋ/; above(-stated)
/әˈbʌv(ˈsteıtıd)/: на підставі ~ого
according to the above
вищезазначен|е с. the above
/ðe әˈbʌv/: ~і факти the above facts;
посилатися на ~е refer to the above

вищезгадан|ий прикм. above
(-mentioned) /әˈbʌv (ˈmenʃnd)/: це
правило є таким же важливим, як і
~е правило this rule is as important as
the above rule
вищенаведений прикм. aforecited
/әˈfɔ:saıtıd/; cited above /ˈsaıtıd әˈbʌv/
вищ|ий прикм. 1. (найвищий)
superior /su:ˈpıәrıәr/: ~ий рівень
інтелекту
superior
intelligence
2. (про навчальні дисципліни, заклади) higher /ˈhaıәr/: ~а математика
higher mathematics; ~а школа higher
school; ~ий навчальний заклад
higher educational establishment
3. (про рослини, живі істоти) higher
~а нервова діяльність псих. higher
nervous activity

~ий клас (у соціальній структурі)
upper class

вияв ч. demonstration
/ˌdemәnˈstreıʃn/: низький рівень
вихованості характеризується низьким ~ом позитивного low level of
breeding is characterized with a weak
demonstration of positive things;
manifestation /ˌmænıfesˈteıʃn/: це не
щось інше, як ~ волі this is but the
manifestation of will
виявлення,
виявляння
с.
1. disclosure /dısˈklәʊʒә/; bringing out
/brıŋıŋ aʊt/: ~ прогалин у навчанні
bringing out gaps in oneʼs education
2. (розкриття) detection /dıˈtekʃn/;
manifestation /ˌmænıfesˈteıʃn/
виявля|ти дієсл. 1. bring* out
smth /brıŋ aʊt/: ~ти негативні риси
у комусь bring out the worst in smb;
повністю виявити чийсь потенціал
bring out oneˈs full potential; expose
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/ıkˈspәʊz/: ~ти невігластво expose
ignorance; reveal /rıˈvi:l/: ~ти недоліки
reveal the shortcomings; manifest
/ˈmænıfest/ 2. (демонструвати)
disclose /dısˈklәʊz/: ~ти інтереси,
схильності, здібності учнів disclose
the pupilˈs interests and gifts; exhibit
/ıgˈzıbıt/: він виявив своє невігластво
he exhibited his ignorance; show /ʃәʊ/:
~ти ознаки чогось show symptoms
of smth 3. (установлювати) detect
/dıˈtekt/: виявити декілька помилок
detect several mistakes; discern
/dıˈsɜ:n/: виявити справжні причини
discern real causes; find* /faınd/: ми
виявили низку помилок, які було
пропущено we found a number of
mistakes that had been overlooked;
discover /dıˈskʌvәr/: ~ти обдарованих
дітей discover gifted [talented]
children

~ти схильність до чогось tend to
smth

вияв|лятися дієсл. 1. come*
to light /kʌm tә laıt/; reveal oneself
/rıˈvi:l/: у процесі обговорення
~илося, що … the discussion revealed
the fact that …; develop /dıˈvelәp/:
~ляється, що... it develops that...; turn
out /tɜ:n aʊt/: ~илося, що ... it turned
out that…; як ~илося as it turned out;
transpire /trænˈspaıәr/: незабаром
~илося, що цю проблему розуміли
по-різному it soon transpired that
there were the several concepttions
of this problem 2. (проявлятися)
manifest itself /ˈmænıfest ıtˈself/: ця
тенденція ~илася в … the tendency
manifested itself in … 3. (випадково)
happen /ˈhæpәn/
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від прийм. 1. (у різн. знач.) from
/frәm/ 2. (про напрям, відстань, місце розташування) of /ɒv, әv/; мат.
in /in/; on /ɒn/: X залежить від В
X depends on B 3. (з причини) with
/wıð/; for /fәr/; from: страждати від
спеки suffer from the heat 4. (проти)
against /әˈgenst/; from: захищати від
чогось protect against [from] smth
відбирати дієсл. 1. (вибирати)
choose* /tʃu:z/; select /sıˈlekt/: ~
граматичний/лексичний
матеріал
select [choose] grammatical/lexical
material 2. (краще з чогось) cream off
/kri:m ɒf (US: ɔ:f)/: ~ кращих учнів
для спеціальних шкіл cream off the
best pupils and send them to special
schools; ~ кращі роботи учнів на
виставку cream off the best works of
the pupils for the exhibition
відбиток ч. 1. (відображення)
(re)presentation
/ˌreprızenˈteıʃn/
2. (статті) reprint /ˌrıˈprınt/ 3. поліграф. impression /ımˈpreʃn/; print
/prınt/
відбiр ч. 1. (вибирання) choice
/ˈtʃɔıs/; selecting /sıˈlektıŋ/: принципи
відбору граматичного і лексичного
матеріалу principles of selecting
grammar and vocabulary material
2. (сортування) selection /sıˈlektʃn/:
біоценотичний ~ екол. biocenotic
selection 3. (зразків) sampling
/ˈsɑ:mplıŋ US: ˈsæmplıŋ/
відбува|тися дієсл. be* /bi:/;
come* (about) /kʌm (әˈbaʊt)/; go* on
/gәʊ ɒn/: що тут ~ється? what is going
on here?; happen /ˈhæpәn/: цього
могло б і не відбутися (але відбулося)
it might not have happened; occur
/әˈkɜ:r/: такі перетворення ~ються
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значно частіше such transformations
occur much more frequently
відбудова ж. re-establishment
/ˌri:ısˈtæblıʃmәnt/; recovery /rıˈkʌvәrı/
відведений
прикм.
allotted
/әˈlɔtıd/; allocated /ˈælәkeıtıd/: час,
~ на курс/предмет time allocated
[allotted] to a cource/subject
відведення с. 1. (відбирання)
tap(ping) /ˈtæp(ıŋ)/ 2. (видалення)
abstraction /әbˈstrækʃn/; discharge
/dısˈtʃɑ:dʒ/; disposal /dıˈspәʊzl/;
removal /rıˈmu:vl/
відвертати дієсл. 1. (убік) turn
aside [away] /tɜ:n әˈsaıd [әˈweı]/
2. (запобігати) prevent /prıˈvent/;
preclude /prıˈklu:d/ 3. (відволікати)
distract /dıˈstrækt/: відвернути увагу
від чогось distract mind from smth
відверт|ий прикм. 1. frank
/fræŋk/: ~е зізнання frank confession
2. (чесний, правдивий) honest /ˈɒnıst/:
я буду з вами повністю ~им Iˈll be
quite honest with you
відвертість ж. frankness
/ˈfræŋknıs/
відверто присл. frankly /ˈfræŋklı/:
~ кажучи frankly speaking; candidly
/ˈkændıdlı/
відвiдуван|ість ж. attendance
/әˈtendәns/:
нерівномірна/повна/
погана/середня ~ість spotty/perfect/
poor/average attendance; вести облік
~ості record daily attendance
відвiдування с. attendance
/әˈtendәns/: ~ школи є обов’язковим
attendance at school is compulsory;
вільне ~ занять voluntary attendance;
звільняти від ~ школи exempt from
attendance at school

відвiдувати дієсл. 1. visit /ˈvızıt/:
взаємно ~ уроки visit the lessons of
other teachers; ~ музеї/театри visit
museums/theatres 2. (лекції тощо)
attend /әˈtend/: ~ збори/уроки /школу
attend meetings/lessons/school; він
відвідав дві-три лекції he attended
two or three lectures
відвiдувач ч. visitor /ˈvızıtәr/:
розписатися у книзі ~ів inscribe
name in a visitor’s book; guest /gest/
відволікати дієсл. (у різн. знач.)
distract /dıˈstrækt/: ~ учня від роботи
distract a pupil from work; draw* away
/drɔ: әˈweı/: ~ когось від роботи draw
smb away from his work; ~ чиюсь
увагу від чогось draw away smbʼs
attention from smth
відволікатися дієсл. 1. (від
плану тощо) digress (from) /daıˈgres
(frәm)/: ~ від плану digress from the
plan 2. (про увагу) wander /ˈwɒndәr/:
не відволікайтеся від теми donˈt
wander from the subject
відгалуження с. branch(ing)
/ˈbrɑ:ntʃ(ıŋ)/: англійська мова є ~м
групи германських мов English is
a branch of the Germanic family of
languages
відгалужувати дієсл. branch off
/brɑ:ntʃ ɒf (US: ɔ:f/
вiдгук ч. 1. (офіційний) testimonial
/ˌtestıˈmәʊnıәl/ 2. (рецензія) review
/rıˈvju:/: написати ~ про прочитану
книгу write a review on a book read
3. (думка, оцінка) opinion /әˈpınıәn/:
дати попередній ~ на дисертацію
give a first [preliminary] opinion on a
thesis 4. (сигнал у відповідь) response
/rıˈspɒns/
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відеодиск ч. videodisc
відгукуватися дієсл. (відповідати) answer /ˈa:nsәr US: ˈænsәr/; /ˌvıdıәʊˈdısk/
відеозапис
ч. videorecording
echo /ˈekәʊ/; respond (to) /rıˈspɒnd (tә)/
/ˌvıdıәʊrıˈkɔ:dıŋ/
віддавати дієсл. (вертати) give*
відеокасета ж. videocassette
smth back /gıv .. bæk/; return /rıˈtɜ:n/
/ˌvıdıәʊkәˈset/
~ до школи put [send] to school;
відеомагнітофон ч. videorecorder
~ належне give credit for; (комусь)
render smb his due; ~ перевагу комусь /ˌvıdıәʊrıˈkɔ:dәr /
відеострічка
ж.
videotape
show [give] preference to smb; ~
/ˌvıdıәʊˈteıp/
розпорядження issue an order
відеотекст
ч.
videotext
віддалений
прикм.
distant
/ˌvıdıәʊˈtekst/
/ˈdıstәnt/; remote /rıˈmәʊt/; far (away)
від’ємний прикм. negative
/fɑ:r (әˈweı)/
/ˈnegәtıv/
вiддал|ь
ж.
1.
distance
відзнак|а ж. 1. (ознака) sign
/ˈdıstәns/: на ~і at a distance 2. (між
предметами) space /speıs/; interval /saın/; mark /mɑ:k/: на ~у чогось to
/ˈıntәvl/ 3. (довжина) length /leŋθ/: mark the occasion of smth; distinction
на ~і витягнутої руки at armˈs lenght /dıˈstıŋkʃn/: одержати диплом із ~ою
на великій ~і один від одного wide get a distinction diploma; get a diploma
cum laude 2. (нагорода) decoration
apart; на рівній ~і equally spaced
віддзеркалювати дієсл. 1. (світло, /ˌdekәˈreıʃn/
відзначати дієсл. 1. (враховувати)
тепло тощо) reflect /rıˈflekt/ 2. (відображати) (re)present /(ˌre)prıˈzent/; mark /mɑ:k/; note /nәʊt/: слід відзначити, що... it should be noted that...
display /dıˈspleı/
вiдділ ч. 1. (секція) section /ˈsekʃn/ 2. (у вигляді запису) record /rıˈkɔ:d/
2. (установи) department /dıˈpɑ:tmәnt/: 3. (вирізняти, характеризувати)
~ освіти department of education distinguish /dıˈstıŋgwıʃ/ 4. (нагоreward
/rıˈwɔ:d/;
3. (газети, журналу) section /ˈsekʃn/ роджувати)
віддiлення с. 1. (дія) separation award /әˈvɔ:d/: ~ премією award
/ˌsepәˈreıʃn/; segregation /ˌsegrıˈgeıʃn/ [reward] with a prize 5. (знаменну
2.
(філія)
branch
/brɑ:ntʃ/ дату тощо) mark: ~ знаменну
3. (установа) department /dıˈpɑ:tmәnt/: дату mark a significant date; commemorate /kәˈmemәreıt/: ~ річницю
заочне ~ correspondence department
відділяти дієсл. 1. (розділяти) commemorate the anniversary
відзначатися дієсл. (чим-небудь
separate
/ˈsepәreıt/;
segregate
/ˈsegrıgeıt/ 2. (один від одного) part від когось/чогось) differ /ˈdıfәr/; excel
from /pɑ:t frәm/ 3. (одне слово від /ıkˈsel/: бажання відзначитися desire
to excel
іншого) set* off /set ɒf (US: ɔ:f)/
відкидати дієсл. 1. throw* off
відеобібліотека videolibrary
/θrәʊ ɒf (US: ɔ:f)/; cast* away /kɑ:st
/ˌvıdıәʊˈlaıbrәrı (US: ˈlaıbrerı)/
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(US: kæst) әˈweı/ 2. (відмовлятися)
give* up /gıv ʌp/; dismiss /dısˈmıs/
3. (відхиляти щось) cast* smth aside
[away] /..әˈsaıd../ 4. (гіпотезу, теорію)
reject /rıˈʤekt/: ~ хибну теорію reject
an erroneous [false] theory; deny
/dıˈnaı/; discard /dıˈskɑ:d/
відкла|дати дієсл. 1. (вбік) put*
aside [off] /pʊt әˈsaıd [ɒf US: ɔ:f]/: нам
доведеться ~сти це до наступного
разу we shall have to put it off till next
time; не ~дайте цього до .. don’t put it
off till … 2. (тимчасово припиняти)
postpone /pәˈspәʊn/: вони наполягали
на тому, щоб ~сти обговорення they
insisted on postponing the discussion;
reserve /rıˈzɜ:v/: ~сти питання для
подальшого обговорення reserve
the subject for future discussion;
set* aside /set әˈsaıd/; delay /dıˈleı/:
детальне
обговорення
цього
методу ~дається до наступної глави
detailed discussion of this method is
delayed until the next chapter; adjourn
/әˈʤɜ:n/: комітет ~в розгляд цього
питання the committee adjourned
consideration of the question
відкривати дієсл. 1. open
/ˈәʊpәn/: ~ дужки open the brackets;
~ нову школу open a new school
2. (виявляти) detect /dıˈtekt/; find*
/faınd/ 3. (виставку тощо) inaugurate
/ıˈnɔ:gjʊreıt/ 4. (робити відкриття)
discover /dıˈskʌvәr/: ~ істини discover
thuths; ~ перспективних учнів (у
науці) discover promising scholars

довище open (learning) environment;
~ий урок open lesson; залишити
питання ~им leave the question open
2. (незакритий) uncovered /ˌʌnˈkʌvәd/
3. (публічний, несекретний) overt
/ˈәʊvɜ:t US: әʊˈvɜ:t/ 4. (відвертий)
frank /fræŋk/ 5. (щирий) candid
/ˈkændıd/; sincere /sınˈsıәr/
відкриття с. 1. (дія) opening
/ˈәʊpәnıŋ/: ~ конференції opening
session of the conference 2. (наукове)
discovery /dıˈskʌvәrı/: важливе/
історичне ~ important/epoch-making
discovery 3. (памˈятника, виставки
тощо) inauguration /ˌınɔ:gjʊˈreıʃn/
важливе [епохальне] наукове ~
breakthrough; робити ~ discover; invent

вiдлік ч. 1. (число, одержане з
вимірювального пристрою) reading /ˈri:dıŋ/ 2. (покази) indication
/ˌındıˈkeıʃn/

система ~у (координат) frame of
reference; reference frame

відлiчувати дієсл. 1. (брати
покази приладу) take* a reading /teık
ә ˈri:dıŋ/ 2. (лічити) count /kaʊnt/
3. (відміряти щось від чогось)
measure smth from smth /ˈmeʒәr..
frәm/; reckon /ˈrekәn/
~ час keep time

відмежовуватися дієсл. dissociate
oneself (from) /dıˈsәʊʃıeıt .. (frәm)/
відмiна ж. 1. (несхожість)
distinction /dıˈstıŋkʃn/ 2. (скасування)
abolishion /әˈbɒlıʃn/: ~ плати за
навчання abolition of education
~ шлях clear the way
fees; cancellation /ˌkænsәˈleıʃn/: ~
відкриватися дієсл. open /ˈәʊpәn/ заліку cancellation of a test 4. грам.
відкрит|ий прикм. 1. (у різн. знач.) declination /ˌdeklıˈneıʃn/
open /ˈәʊpәn/: ~е (навчальне) серена відміну від чогось as distinct
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[distinguished]

from

smth;

unlike

відмiнн|ий прикм. 1. (інший)
diverse /daıˈvɜ:s/; different /ˈdıfrәnt/
2. (від чогось) different [distinct]
from smth /ˈdıfrәnt [dıˈstıŋkt] frәm/;
distinguishing /dıˈstıŋgwıʃıŋ/: ~а
риса distinguishing feature 3. (дуже
добрий) excellent /ˈeksәlәnt/: ~а
оцінка/поведінка excellent mark
[grade]/conduct
~ий від інших variant

відмiнник ч. (про учнів) excellent
pupil /ˈeksәlәnt pju:pl/; (про студентів) excelent student /ˈeksәlәnt
ˈstju:dnt (US: ˈstu:dnt)/

~ народної освіти distinguished
worker of public education

відмiнн|ість ж. 1. (несхожість)
difference /ˈdıfrәns/: ~ість в умовах
a difference in conditions; випадкові
~ості chance differences; у чому
~ість між цими словами? whatˈs
the difference between the words?;
цими ~остями можна знехтувати
these differencies are negligible
2. (характерна ознака) distinction
/dıˈstıŋkʃn/ 3. (ледь помітна) subtlety
/ˈsʌtltı/
відмiнок ч. грам. case /keıs/:
н а з и в н и й / р од о в и й / д а ва л ь н и й /
з н а х і д н и й / о руд н и й / м і с ц е в и й /
кличний ~ nominative/genitive/dative/
accusative/instrumental/prepositional/
volative case; загальний/присвійний
~ the Common/Possessive Case
відмiнювання с. грам. declension
/dıˈklenʃn/; (дієслова) conjugation
/ˌkɒndʒʊˈgeıʃn/
відмiнювати дієсл. грам. decline
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/dıˈklaın/; (дієслово) conjugate
/ˈkɒndʒʊgeıt/
відміняти дієсл. 1. (скасовувати)
abolish /әˈbɒlıʃ/; cancel /ˈkænsl/: ~
лекцію /правило cancel a lecture/
regulation 2. (наказ, розпорядження
тощо) countermand /ˌkaʊntәˈmɑ:nd
US: ˌkaʊntәˈmænd/ 3. (виконання дії)
undo* /ʌnˈdu:/
відмiрювати, відміряти дієсл.
measure out [off] /ˈmeʒәr aʊt [ɒf US:
ɔ:f]/: ~ порціями measure out in
batches [in portions]
відмічати дієсл. 1. (позначати)
mark /mɑ:k/; record /rıˈkɔ:d/; register
/ˈredʒıstәr/ 2. (звертати увагу) note
/nәʊt/; mention /ˈmenʃn/; state /steıt/:
необхідно також відмітити, що … it
should also be stated that …
відмiтн|ий прикм. distinguishing
/dıˈstıŋgwıʃıŋ/; discriminative
/dıˈskrımıneıtıv/; distinctive
/dıˈstıŋktıv/: ~і риси мови/стилю
distinctive features of language/style
відмова ж. 1. refusal /rıˈfju:zl/:
~ від співробітництва refusal to
co-operate; rejecting /rıˈʤektıŋ/:
~ від методу rejecting the method
2. (вихід із ладу) failure /ˈfeıljәr/
3. (скасування) cancel /ˈkænsl/;
cancellation /ˌkænsәˈleıʃn/ 4. (від
права) renunciation /rıˌnʌnsıˈeıʃn/;
release /rıˈli:s/
відмовляти дієсл. (комусь у
чомусь) refuse /rıˈfju:z/; deny /dıˈnaı/
відмов|лятися дієсл. 1. refuse
/rıˈfju:z/: ~лятися від пропозиції
refuse an offer; ~лятися зробити
щось refuse to do smth 2. (позбавляти
себе чогось) give* up /gıv ʌp/: ми були
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вимушені ~итися від цієї думки we
had to give up the idea; break* away
/breık әˈweı/: ~итися від старих
методів навчання break away from
the ordinary methods of instruction
3. (від наміру, вчинку) depart /dıˈpɑ:t/:
~лятися від звичного способу
життя depart from oneˈs usual mode
of life 4. (від плану) throw* over
/θrәʊ ˈәʊvәr/ 5. (від гіпотези тощо)
abandon /әˈbændәn/: ~лятися від
теорії abandon a theory; drop /drɒp/:
~лятися від гіпотези abandon [drop]
a hypothesis; renounce /rıˈnaʊns/:
~лятися від своєї думки renounce
oneʼs point of view; ~лятися від
спроби renounce [abandon] an attempt
віднесений прикм. 1. (до класу,
епохи тощо) referred (to) /rıˈfɜ:d (tә)/
2. (повʼязаний) related /rıˈleıtıd/
віднині
присл.
henceforth
/ˌhensˈfɔ:θ/;
henceforward
/ˌhensˈfɔ:wәd/
віднімання с. мат. subtraction
/sәbˈtrækʃn/
віднімати дієсл. мат. (щось
від чогось) subtract smth from smth
/sәbˈtrækt .. frәm/
відновлений прикм. 1. reclaimed
/rıˈkleımd/; renewed /rıˈnju:d US:
rıˈnu:d/; rehabilitated /ˌri:әˈbılıteıtıd/
2. (відтворений у памˈяті) restored
/rıˈstɔ:d/
відновлювальний
прикм.
restoration /ˌrestәˈreıʃn/
відновлення с. 1. restoration
/ˌrestәˈreıʃn/ 2. (діяльності, функціювання) resumption /rıˈzʌmpʃn/;
repair /rıˈpeәr/: ~ емоційної рівноваги
псих. repair of emotions; ~ здоровˈя

repair of oneˈs health 3. (якостей,
властивостей) recovery /rıˈkʌvәrı/: ~
даних data recovery; фізіологічне ~
physiological recovery

~ запасів чогось restocking; (stock)
renewal; ~ сил recreation

віднов|лювати дієсл. 1. restore
/rıˈstɔ:r/: ~лювати текст restore the text
2. (діяльність, функціювання) resume
/rıˈzju:m US: rıˈzu:m/: ~лювати дію
ліцензії resume oneˈs licence; ~лювати
заняття resume studies; якщо буде
можливо, ми ~имо роботу if possible
we shall resume the work; recommence
/ˌri:kәˈmens/ 3. (діяльність, використовуючи нове устатковання,
технологію тощо) renew /rıˈnju: US:
rıˈnu:/ 4. (попередній стан) backout
/ˈbækaʊt/; renew: сон ~лює сили we
renew our strength in sleep 5. (вертати
до норми) restore
~лювати запаси restock

відновлюватися дієсл. 1. recover
/rıˈkʌvәr/; be* restored /bi: rıˈstɔ:d/
2. (у памˈяті) recur /rıˈkɜ:r/; come*
back /kʌm ˈbæk/
відносини мн. (взаємне спілкування)
relations
/rıˈleıʃn/:
виробничі/дипломатичні ~ labour
(амер. Iabor)/diplomatic relations;
terms /tɜ:mz/
відносити дієсл. 1. (вважати
повʼязаним із чимось) attribute
/әˈtrıbju:t/ 2. (класифікувати) class
(with) /klɑ:s US: klæs (wıð)/; class(ify)
as /ˈklæs(ıfaı) әz/ 3. (до класу, розряду)
refer to /rıˈfɜ:r tә/ 4. (до певної епохи)
date from /deıt frәm/ 5. (приписувати) attribute smth to /әˈtrıbju:t .. tә/
~ щось на рахунок чогось attribute
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smth to smth; ~ витрати на чийсь рахунок
charge off (the) expenses over smb

відноситися дієсл. 1. relate
/rıˈleıt/ 2. (до певної епохи) date from
/deıt frәm/
відносн|ий прикм. 1. (порівняльний) comparative /kәmˈpærәtıv/;
relative /ˈrelәtıv/: ~а похибка виміру
relative measurement error 2. (про
одиниці виміру) per-unit /pɜ:rˈju:nıt/:
у ~их одиницях in per-unit
відносн|ість ж. 1. relativity
/ˌrelәˈtıvәtı/: теорія ~ості theory
of relativity 2. філос. relativism
/ˈrelәtıvızm/
відносно1
присл.
1.
(до
певної міри) relatively /ˈrelәtıvlı/;
comparatively /kәmˈpærәtıvlı/
відносно2 прийм. 1. (по відношенню до чогось) concerning
/kәnˈsɜ:nıŋ/; with respect to smth
/wıð rıˈspekt tә/: диференціювати
~ x differentiate with respect to x
2. (залежно від чогось) against smth
/әˈgenst/; about /әˈbaʊt/
відношенн|я с. 1. (дріб) ratio
/ˈreıʃıәʊ/ 2. (залежність) relation(ship)
/rıˈleıʃn(ʃıp)/: мати ~я до чогось bear
a relationship to smth 3. (ставлення)
attitude /ˈætıtju:d US: ˈætıtu:d/: безтурботне ~я neglectful attitude; ~я,
властиве молоді youthful attitudes
4. (аспект) aspect /ˈæspekt/; count /kaʊnt/

не мати ніякого ~я до чогось have
no concern with smth; по ~ю до чогось
against smth; у всіх ~ях in every count;
on all account; throughout; у деякому
~і in a way; у іншому ~і otherwise; у
певному ~і in a sense; у цьому ~і there;
therein; for that matter
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відображання, відображування с.
1. (незакінчена дія, процес) imagining
/ıˈmædʒınıŋ/ 2. комп. displaying
/dıˈspleıŋ/
відображати дієсл. 1. (подавати
дані, інформацію) (re)present /(ˌre)
prıˈzent/ 2. (перев. візуально) display
/dıˈspleı/
відображений прикм. reflected
/rıˈflektıd/; reflex /rıˈfleks/
відображення с. 1. (невизначена
дія, закінчена дія) reflection /rıˈflekʃn/;
image /ˈımıdʒ/ 2. (результат відображання) image /ˈımıdʒ/
відозва ж. appeal /әˈpi:l/;
proclamation /ˌprɒklәˈmeıʃn/
відокремлений прикм. 1. discriminate
/dıˈskrımıneıt/;
detached
/dıˈtætʃt/; separate(d) /ˈsepәreıt(ıd)/
2. (ізольований) isolated /ˈaısәleıtıd/
відокремлення с. 1. detachment
/dıˈtætʃmәnt/; separation /ˌsepәˈreıʃn/:
~ школи від церкви separation of
school from the church 2. (ізолювання)
isolation /ˌaısәˈleıʃn/
відокремлювати дієсл. 1. (одну
річ від іншої) part smth from smth
/pɑ:t .. frәm/ 2. (розділяти) separate
/ˈsepәreıt/: ~ важливе від другорядного розм. separate the husk from
the grain; segregate /ˈsegrıgeıt/: ~
навчання хлопців і дівчат segregate
the sexes in schools 3. (ізолювати)
isolate /ˈaısәleıt/ 4. (одну частину
речення від іншої) set* off /set ɒf (US:
ɔ:f)/
відокремлюватися дієсл. 1. secede /sıˈsi:d/; set* up on oneʼs own
/set ʌp ɒn .. әʊn/ 2. (розʼєднуватися)
separate /ˈsepәreıt/
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вiдома: без/з ~ когось without/
with the knowledge of smb; брати
щось до ~ take smth into consideration;
доводити до ~ когось bring to smbʼs
notice; notify smb
відом|ий прикм. 1. (знайомий)
familiar /fәˈmılıәr/: ~ий спосіб
familiar technique; known /nәʊn/:
~а на всю країну школа nationally
known school; ~ий учням матеріал
material known to pupils; ці методи
виправлення помилок є добре ~ими
these error recovery techniques are
well known 2. (з негативного боку)
notorious /nәʊˈtɔ:rıәs/ 3. (про особу)
noted /ˈnәʊtıd/; of note /әv nәʊt/
4. (знаменитий) eminent /ˈemınәnt/;
prominent /ˈprɒmınәnt/; distinguished
/dıˈstıŋgwıʃt/
всесвітньо ~ий world-famous; стати
~им come to light

вiдомість ж. sheet /ʃi:t/: ~ з
оцінками achievement sheet; облікова
~ tally(-)sheet; record /ˈrekɔ:d US:
ˈrekәrd/: залікова [екзаменаційна] ~
academic record
відомо безособ. 1. it is known /ıt ız
ˈnәʊn/: ~, що ... it is known that...; як
відомо ... as it is known… 2. (вставне
слово) naturally /ˈnætʃrәlı/; of course
/әv kɔ:s/
наскільки нам ~ to the best of our
knowledge

відомост|і мн. 1. (вісті, дані)
news /nju:z US: nu:z/; information
/ˌınfәˈmeıʃn/: достеменні [достовірні]
~і reliable imformation; згідно з
одержаними ~ями... according to
information received...; книга містить
~і з низки питань the book contains

information on a number of questions;
нам бракує ~ей з цього питання
we lack information on the subject
2. (знання) knowledge /ˈnɒlıdʒ/: за
нашими ~ями to our knowledge
малознані ~і про щось out-of-theway items of smth; уривчасті ~і snatches

відпадати дієсл. 1. перен. wither
away /ˈwıðәr әˈweı/ 2. (втрачати
значення, силу за певних умов) lose*
validity /lu:z vәˈlıdәtı/

питання відпадає the question no
longer arises; the question drops

відповідальн|ий прикм. 1. (за
щось) responsible (for) /rıˈspɒnsәbl
(fәr)/: ви будете ~им за цю роботу we
shall hold you responsible for the work;
liable (for) /ˈlaıәbl (fәr)/ 2. (важливий)
primary /ˈpraımәrı US: ˈpraımerı/:
~е завдання main [primary] task
4. (вирішальний) critical /ˈkrıtıkl/: ~а
конструкція critical structure; crucial
/ˈkru:ʃl/: ~ий момент у житті школи
crucial point [moment] in the life of
the school
бути ~им за щось be in charge of
smth; be responsible for smth

відповідальн|ість ж. responsibility
/rıˌspɒnsәˈbılәtı/: ~ість батьків parent
responsibility; ~ість за доручену
справу responsibility for the task [duty]
assigned; брати на себе ~ість take the
responsibility; зняти ~ість із когось
relieve smb of smbˈs responsibility;
покладати ~ість на когось за
щось lay [place] responsibility on
smb for smth; формування ~ості
здійснюється за схемою: знання –
почуття – діяльність the formation of
responsibility is realized in accordance
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with the scheme: knowledge – feeling
– activity; liability /ˌlaıәˈbılәtı/:
дисциплінарна/кримінальна ~ість
disciplinary/criminal liability
відпові|дати дієсл. 1. (давати
відповідь) answer /ˈa:nsәr US: ˈænsәr/:
~дати на запитання answer question;
~дати з місця answer at oneˈs seat;
~дати, не думаючи answer without
thinking; ~дати ствердно answer
in the affirmative; на це запитання
важко ~сти that is a difficult question
to answer; подумайте, перш ніж
~дати think first, then answer; reply
/rıˈplaı/: спробую ~сти на ваше
запитання I will attempt a reply to
your question 2. (відгукуватися)
respond /rıˈspɒnd/ 3. (нести відповідальність) be* responsible /bi:
rıˈspɒnsәbl/: ~дати за певну частину
роботи be responsible for a specific
part of the work 4. (чимось на щось)
return /rıˈtɜ:n/ 5. (узгоджуватися з
чимось) agree /әˈgri:/: цитата не ~дає
оригіналові the quotation does not
agree with the original; be* in agreement [accordance] with smth /bi: ın
әˈgri:mәnt [әˈkɔ:dәns] wıð/: ~дати
віку дитини be in agreement with age
of a child; ~дати істині be in accordance with the truth; meet* /mi:t/: ~дати
вимогам часу meet the needs of the
age; дисертація ~дає предˈявленим
до неї вимогам the thesis meets the
requirements; correspond /ˌkɒrıˈspɒnd
US:
ˌkɔ:rıˈspɒnd/:
викладання
навчального матеріалу повинно
~дати внутрішній логіці науки, яку
вивчають teaching process must correspond to internal logic of the studied
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science; один академічний рік ~дає
60 кредитам європейської кредитної
системи, що є еквівалентним 15001800 навчальним годинам one academic year corresponds to 60 ECTScredits that are equivalent to 1500-1800
hours of study

~дати урок say oneˈs lesson; ~дати
швидко (не задумуючись) give quick
answers

відповідач ч. 1. responder
/rıˈspɒndәr/; responser /rıˈspɒnsәr/
відповiдн|ий прикм. 1. (співвідносний з чимось ) corres-ponding
/ˌkɒrıˈspɒndıŋ US: ˌkɔ:rıˈspɒndıŋ/
2. (застосовний до цієї ситуації)
suitable /ˈsu:tәbl/: ~ий вимогам
кандидат suitable applicant; proper
/ˈprɒpәr/ 3. (придатний) suitable: ~ий
віку/здібностям/інтересам дитини
suitable to the age/abilities/interests
of a child 4. (під пару) matching
/ˈmætʃıŋ/ 5. (підхожий) adequate
/ˈædıkwәt/: текст супроводжується
~им глосарієм text is supplemented
by an adequate glossary; appropriate
/әˈprәʊprıәt/: ~а процедура appropriate procedure
діяти ~им чином act accordingly

відповiдн|ість ж. 1. (співвідношення)
correspondence
/ˌkɒrıˈspɒndәns US: ˌkɔ:rıˈspɒndәns/:
~ість між звуком і фонетичним
символом correspondence between
sound and phonetic symbol 2. (підпорядкування)
compliance
/kәmˈplaıәns/: привести у сувору
~ість із чимось bring into strict
compliance with smth; conformity
/kәnˈfɔ:mәtı/: у ~ості з інструкціями
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in conformity with instructions 3. (узгодженість) agreement /әˈgri:mәnt/;
accord(ance) /әˈkɔ:d(әns)/: методи
навчання групуються у ~ості з
джерелами інформації, логікою мислення та рівнем самостійності у
процесі навчання the methods of
education are grouped in accordance
with sources of information, logic
of thinking and level of independence in the cognition process
4. (поєднуваність) match /mætʃ/:
нечітка ~ість (перекладу тощо)
fuzzy match 5. (адекватність)
adequacy /ˈædıkwәsı/: ~ість посаді
adequacy for the job

ставити у ~ість чомусь assign smth
to smth; associate smth with smth; make
smth correspond to smth; place [put] smth
in correspondence with smth; set up a
correspondence between...

відповiдно присл. accordingly
/әˈkɔ:dıŋlı/; respectively /rıˈspektıvlı/;
correspondingly /ˌkɒrıˈspɒndıŋlı US:
ˌkɔ:rıˈspɒndıŋlı/

~ до чогось as consistent with; in accord
with; in accord(ance) [line] with smth

вiдповідь ж. answer /ˈa:nsәr US:
ˈænsәr/: ~ на запитання an answer to a
question; машинальна/незрозуміла/
неправильна/обґрунтована/
правильна/шукана ~ mechanic/ambiguous/misleading/ legitimate/right/
desired answer; письмова/усна ~
written/oral answer; дати/одержати ~
give/get an answer; зразок відповіді
model answer; запитання, що
потребує короткої відповіді shortanswer question; продумати відповідь think [reason] out oneˈs answer;

чекати на ~ wait for an answer; reply
/rıˈplaı/; сказати щось у ~ say smth in
reply; response /rıˈspɒns/: у ~ на ваш
запит in response to your inquiry;
replication /ˌreplıˈkeıʃn/: швидка і
стисла ~ quick and concise replication;
return /rıˈtɜ:n/
реакція у ~ псих. response reaction

відпочивати дієсл. 1. rest /rest/
2. (поновлювати сили) recreate
/ri:krıˈeıt/
відпочин|ок
с.
rest
/rest/:
заслужений/короткий ~ок deserved/
short rest; заняття слід чергувати з
~ком study should be sandwiched with
periods of rest; repose /rıˈpәʊs/: працювати без ~ку work without repose;
recreation /ˌrekrıˈeıʃn/: кімната ~ку
recreation room; сприятливі умови для
~ку facilities for recreation; relaxation
/ˌri:lækˈseıʃn/: ~ок після робочого дня
relaxation after the dayˈs toil
відправляти дієсл. 1. (засобами
звˈязку) send* /send/ 2. (поштою тж)
mail /meıl/ 3. (відряджати) expede
/ıkˈspi:d/
відпускати дієсл. 1. (надавати у
розпорядження) issue /ˈıʃu:/ 2. (звільнювати, зменшувати) release /rıˈli:s/
3. (послаблювати) relax /rıˈlæks/
відпуст|ка ж. leave (of absence)
/li:v (әv ˈæbsns)/: академічна ~ка
study leave; додаткова/творча ~ка
additional /study [sabbatical] leave;
виходити з ~ки return for duty after
leave; надавати ~ку give leave of
absence; у ~ці on leave
відразу присл. 1. at once /әt wʌns/:
~ зрозуміти слова вчителя understand
what the teacher has said at once; я
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не ~ це зрозумів I didnˈt understand
it at once 2. (тієї ж миті, негайно)
right [straight] away /raıt [streıt] әˈweı/;
immediately /ıˈmi:dıәtlı/: ~ ж виникло
питання the question immediately
suggested itself
~ ж on the instant

відраховувати дієсл. 1. count off
/kaʊnt ɒf (US: ɔ:f)/ 2. (студентів)
send* down /send daʊn/ 3. (покази
приладів) read* off /ri:d ɒf (US: ɔ:f)/
4. (відмірювати) measure /ˈmeʒәʳ/;
reckon /ˈrekәn/
відрегульований прикм. adjusted
/әˈdʒʌstıd/; regulated /ˈregjʊleıtıd/; set
/set/
відрегульовувати дієсл. adjust
/әˈdʒʌst/; regulate /ˈregjʊleıt/; set*
/set/
відредагований прикм. edited
/ˈedıtıd/
відрізня|ти дієсл. discern /dıˈsɜ:n/:
нездатність ~ти звуки мови inability
to discern speech sounds; discriminate
/dıˈskrımıneıt/: це ~ло його від послідовників this discriminated him from
his followers; distinguish /dıˈstıŋgwıʃ/:
~ти добре від поганого distinguish
good from bad; ~ти реальне від
вимислу distinguish fact from fiction;
differentiate /ˌdıfәˈrenʃıeıt/: ~ти одне
від іншого differentiate one from
another
відрізня|тися дієсл. differ (from)
/ˈdıfәr (frәm)/; distinguish /dıˈstıŋgwıʃ/

який ~ється discriminating; який
значно ~ється far different

відродження с. 1. regeneration
/rıˌdʒenәˈreıʃn/; renascence /rıˈnæsns/;
revival /rıˈvaıvl/: ~ традицій the
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revival of traditions 2. (соціальноісторичний період) Renaissance
/rıˈneısns US: ˈrenәsɑ:ns/: поняття
загальної
освіти
походить
з
епохи Відродження the concept of
general education has its roots in the
Renaissance
відроджувати дієсл. (відновлювати) renew /rıˈnju: US: rıˈnu:/; revive
/rıˈvaıv/; regenerate /rıˈdʒenәreıt/
відроджу|ватися дієсл. regenerate
/rıˈdʒenәreıt/; revive /rıˈvaıv/: звичаї
~ються customs revive
відсилати дієсл. 1. send* (away)
/send әˈweı/ 2. (лист) send* off
/send ɒf (US: ɔ:f)/ 3. (до джерела
інформації) refer (to) /rıˈfɜ:r (tә)/
відсiювати дієсл. sift out /sıft ɑʊt/
відсотковий прикм. 1. (виражений
у відсотках) percentage /pәˈsentıdʒ/
2. фін. (що приносить відсотки)
bearing interest /ˈbeәrıŋ ˈıntrәst/
відсот|ок ч. 1. percent /pәˈsent/:
десять ~ків усіх студентів виконали
план на сто відсотків ten percent of
all the students carried out the plan in
100 percent; кілька ~ків a few percent;
percentage /pәˈsentıdʒ/: виражати
щось у ~ках чогось express smth as
a percentage of smth 2. (прибутку
тощо) interest /ˈıntrәst/: норма ~ка
rate of interest; складні ~ки compound
interest
відставання с. lag(ging) /læg(ıŋ)/:
ліквідація ~ з предмета overcoming
a lag in a subject; retardation
/ˌri:tɑ:ˈdeıʃn/: ~ у навчанні educational
retardation
відставати дієсл. (залишатися
позаду) lag (behind) /læg (bıˈhaınd)/;
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be* [get*] behind /bi: [get] bıˈhaınd/:
~ від класу be behind [lag] the class; ~
у навчанні be behind with [in] studies;
легко відстати від сучасного рівня
знань itˈs easy to get behind with oneʼs
knowledge
не ~ від когось keep pace with smb

відставка ж. 1. (залишення
посади) retirement /rıˈtaıәmәnt/
2. (звільнення) dismissal /dısˈmısl/;
discharge /dısˈtʃɑ:dʒ/
відстал|ий прикм. (який перебуває
на нижчому рівні розвитку порівняно з іншими) backward /ˈbækwәd/:
культурно ~ий culturally backward;
розумово чи фізично ~і діти backward
children; retarded /rıˈtɑ:dıd/: школа для
розумово ~их дітей school for mentally
retarded children
відсталість ж. backwardness
/ˈbækwәdnıs/: технічна ~ technical
backwardness;
retardation
/ˌri:tɑ:ˈdeıʃn/: психічна/розумова ~
mental/intellectual retardation
вiдстан|ь ж. 1. distance /ˈdıstәns/:
на однаковій ~і at a same distance
2. (між предметами) space /speıs/;
spacing /ˈspeısıŋ/: ~ь між рядками
line spacing
відстоювати дієсл. (принципи,
погляди тощо) uphold* /ˌʌpˈhәʊld/
відстрочувати дієсл. (переносити на пізніший строк) postpone
/pәˈspәʊn/; delay /dıˈleı/; defer /dıˈfɜ:r/
вiдступ ч. 1. (від правила тощо)
deviation /ˌdi:vıˈeıʃn/ 2. (від теми)
digression /daıˈgreʃn/: ліричний ~
lyrical digression
відступати дієсл. 1. step back
/step bæk/ 2. (перен.) retreat /rıˈtri:t/: ~

перед труднощами retreat in the face
of difficulties 3. (від правила тощо)
deviate [depart] from /ˈdi:vıeıt [dıˈpɑ:t]
frәm/: ~ від істини deviate from the
truth 4. (від теми тощо) digress from
/daıˈgres frәm/
відсутн|ість ж. 1. (того,
що
зазвичай
повинно
бути)
absence /ˈæbsns/: ~ість з поважної
причини excused absence 2. (того, що необхідно для нормального
функціювання) lack (of smth) /læk
әv/: ~ість інтересу до навчання lack
of interest in oneˈs studies; через ~ість
чогось for lack of smth 3. (того, чим
важливо володіти) want /wɒnt/:
~ість належного харчування want of
proper nourishment
відтак присл. 1. (тоді, потім,
згодом) then /ðen/; thereafter
/ðeәrˈɑ:ftәr US: ðeәrˈæftәr/ 2. (тоді,
внаслідок цього) then; so /sәʊ/;
therefore /ˈðeәfɔ:r/
відтворений прикм. reproduced
/ˌri:prәˈdju:st US: ˌri:prәˈdu:st/
відтворення с. 1. reproducting
/ˌri:prәˈdʌktıŋ/: активне ~ індивідом
соціального
досвіду
active
reproducting some social experience
by an individual; reproduction
/ˌri:prәˈdʌkʃn/: ~ вивченого матеріалу
reproduction of the material already
gone over 2. (подання чогось, особл.
у візуальній формі) representation
/ˌreprızenˈteıʃn/
3.
(відновлення
початкового вигляду) regeneration
/rıˌdʒenәˈreıʃn/
відтворювати дієсл. 1. reproduce
/ˌri:prәˈdju:s/: ~ дані reproduce
data; renew /rıˈnju: US: rıˈnu:/: ~ у
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памˈяті renew in the mind; represent
/ˌreprıˈzent/: цей останній випадок
відтворити
значно
складніше
this latter caseis considerably more
difficult to represent 2. (відновлювати
у початковому вигляді) regenerate
/rıˈdʒenәreıt/
відтепер
присл.
henceforth
/ˌhensˈfɔ:θ/; from now on /frәm naʊ ɒn/
відтiн|ок ч. shade /ʃeıd/: ~ки
значення (слова тощо) shades of
meaning; говорити з ~ком іронії
speak with a shade of irony
відтіняти дієсл. перен. shade /ʃeıd/;
set* off /set ɒf (US: ɔ:f)/
відтоді присл. since then /sıns ðen/
вiдхил ч., відхил|ення с.
1. (стрілки приладу, променя)
deflection /dıˈflekʃn/ 2. (величини)
deviation /ˌdi:vıˈeıʃn/: допустиме
~ення permissible deviation; departure
/dıˈpɑ:tʃәr/: ~ від норми departure
from the norm 3. (від теми) excursion
/ ıkˈskɜ:ʃn US: ıkˈskɜ:ʒn/; digression
/daıˈgreʃn/

~ення від правильного шляху
aberration; ~ від теми digression; дитина
з ~еннями від норми (позитивними
чи негативними) exceptional child;
зумовлювати ~ення deviate

відхил|яти дієсл. 1. (убік) deflect
/dıˈflekt/; deviate /ˈdi:vıeıt/; turn aside
/tɜ:n әˈsaıd/ 2. (пропозицію тощо)
decline /dıˈklaın/: ~ити пропозицію
decline an offer [a proposal]; reject
/rıˈʤekt/: ~ити кандидатуру reject a
nomination
відхилятися дієсл. 1. depart
/dıˈpɑ:t/: ~ від правил depart from
rules [regulations] 2. (від прямого
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напряму) deflect /dıˈflekt/ 3. (від теми
тощо) digress /daıˈgres/: ~ від плану/
програми/теми digress from the plan/
program/subject
~ від норми aberrate;
відхиляється excursive

який

відхiд ч. (розрив із чимось) breaking
away /ˈbreıkıŋ әˈweı/
відходити дієсл. 1. (віддалятися)
move away /mu:v әˈweı/; go* off /gәʊ
ɒf (US: ɔ:f)/ 2. (від звичаю, оригіналу)
depart (from) /dıˈpɑ:t (frәm)/ 3. (від
теми) digress (from) /daıˈgres (frәm)/
4. (від норми, стандарту) diverge
/daıˈvɜ:dʒ/
відцентровий прикм. efferent
/ˈefәrәnt/: відцентрові імпульси псих.
efferent impulses
відчувати дієсл. feel* /fi:l/;
perceive /pәˈsi:v/; sense /sens/
відчутн|ий прикм. 1. perceptible
/pәˈseptәbl/: давати ~і результати (про
метод тощо) produce perceptible
results; measurable /ˈmeʒәrәbl/
2. (помітний, значний) appreciable
/әˈpri:ʃәbl/; sensible /ˈsensәbl/: ~е
збільшення sensible increase
відчутно
присл.
sensibly
/ˈsensәblı/; tangibly /ˈtændʒәblı/
відчуття с. feeling /ˈfi:lıŋ/;
perception /pәˈsepʃn/: ~ аудиторії/
часу auditory/time perception; sense
/sens/: ~ провини/реальності sense of
guilt/reality
відшкодовувати дієсл. compensate /ˈkɒmpenseıt/ (щось – for
/fәr/); repay /rıˈpeı/; refund /rıˈfʌnd/:
~ витрати repay [refund] expences;
remedy /ˈremәdı/
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відшкодування с. 1. compensation /ˌkɒmpenˈseıʃn/ 2. (видатків)
indemnity /ınˈdemnıtı/ 3. (збитків)
recompense /ˈrekәmpens/; refund
/rıˈfʌnd/
відшукувати дієсл. look [search]
for /lʊk [sɜ:tʃ] fәr/; find* /faınd/
візуальн|ий
прикм.
visual
/ˈvıʒʊәl/: ~а грамотність visual
literacy; visuacy
візуально
присл.
visually
/ˈvıʒʊәlı/; by sight /baı saıt/
лише ~ in name only

військов|ий прикм. military
/ˈmılıtrı US: ˈmılıterı/: ~а дисципліна/
підготовка military discipline/training
вік ч. 1. age /eıdʒ/: ~ вступу до
школи school entry age;~, з якого
людина повинна відповідати за свої
вчинки age of discretion; перехідний/
підлітковий ~ awkward/growing
age; досягти шкільного ~у reach
the school age; розумовий розвиток,
співвідносний з ~ом mental age
2. (тривалість життя) life(time)
/ˈlaıf(taım)/ 3. (епоха) age
віков|ий прикм. 1. age /eıdʒ/: ~а
відмінність/межа/пільга/психологія
age
difference/limit
/exemption/
psychology; ~а періодизація age
division into periods; ~ий ценз age
qualification; ~і кризи age crises;
врахування ~их особливостей taking
into consideration the age peculiarities
2. (що відбувається раз на сто
років) secular /ˈsekjʊlәr /: ~і коливання
температури secular changes in
temperature
вiльн|ий прикм. 1. free /fri:/: ~а
освіта free education; твір на ~у

тему free composition; loose /lu:s/:
~ий переклад loose [free] translation
[interpretation] 2. (від чогось) devoid
(of smth) /dıˈvɔıd (әv)/; free (from
smth) /fri: (frәm)/
~е відвідування voluntary attendance; ~ий вихід loose; ~ий від
спотворень distortionless; ~ий студент
(не занесений до списків) non-enrolled
student

вір|а ж. 1. faith /feıθ/: ~а в
себе faith in oneself; belief /bıˈli:f/
2. (довірˈя) trust /trʌst/: прийняти на
~у take on trust; credit /ˈkredıt/
вiрити дієсл. 1. (довіряти) credit
/ˈkredıt/; trust /trʌst/ 2. (комусь, у
когось) believe /bıˈli:v/
вiрн|ий прикм. 1. faithful /ˈfeıθfʊl/
2. (відданий) true /tru:/: ~ий своїм
переконанням true to oneʼs principles
вірогiдн|ий прикм. 1. reliable
/rıˈlaıәbl/; authentic /ɔ:ˈθәntık/: ~і
відомості authentic news 2. (можливий) liable /ˈlaıәbl/
вірогiдність ж. reliability
/rıˌlaıәˈbılәtı/; likelihood /ˈlaıklıhʊd/
вірогiдно присл. credibly
/ˈkredәblı/; likely /ˈlaıklı/; authentically
/ɔ:ˈθәntıklı/
віросповiдання
с.
religion
/rıˈlıʤәn/: свобода ~ latitude in
religion; freedom of religion
віртуальн|ий
прикм.
virtual
/ˈvɜ:tʃʊәl/: ~е навчальне середовище
virtual learning environment; ~ий
відеопростір virtual video space; online
/ˈɒnlaın/: ~і навчальні товариства
online learning communities
віртуальність
ж.
virtuality
/ˌvɜ:tʃʊˈælıtı/
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вірш ч. verse /vɜ:s/: задати
вивчити ~ give a verse to learn; poem
/ˈpәʊım/: прочитати ~ recite a poem
вiтчизнян|ий прикм. native
/ˈneıtıv/; home /hәʊm/: ~а промисловість home industry

way 2. (звертати увагу) point out
/pɔınt aʊt/: ~увати джерело point out
the original source; ~вати на недоліки
point out the defects 3. (давати
вказівки) give* instructions /gıv
ınˈstrʌkʃnz/

вiха
ж.
перен.
milestone
/ˈmaılstәʊn/: ~ у його освіті a
milestone in his educational trial
вказан|ий прикм. 1. indicated
/ˈındıkeıtıd/: якщо не ~о особливо
unless otherwise indicated 2. (зазначений) pointed out /ˈpɔıntıd aʊt/;
mentioned /ˈmenʃnd/ 3. (обумовлений)
appointed /әˈpɔıntıd/
вказiв|ка ж. 1. (дія) indication
/ˌındıˈkeıʃn/
2.
(інструкція)
direction
/dıˈrekʃn/:
докладні/
суперечливі/точні
~ки
full/
confusing/exact directions; instruction
/ınˈstrʌkʃn/: чекати ~ок wait for
instructions
3.
(рекомендація)
recommendation
/ˌrekәmenˈdeıʃn/:
виконувати ~ки вчителя carry
out the teacherˈs recommendations
[diˈrections] 4. (директива, настанова) directive /dıˈrektıv/ 5. (для
розвʼязування навчальних задач)
hint /hınt/; suggestion /sәˈdʒesʧәn US:
sәgˈdʒesʧәn/

вклад ч. 1. (у науку тощо)
contribution /ˌkɒntrıˈbju:ʃn/ 2. (грошовий) deposit /dıˈpɒzıt/; див. тж
внесок

~а наука the science of our country

методичні ~ки methodics instructive
regulations

вказівн|ий прикм. indicative
/ınˈdıkәtıv/; designative /ˈdezıgneıtıv/
~а стрілка pointer

вказівник ч. 1. indicator
/ˈındıkeıtәr/ 2. комп. pointer /ˈpɔıntәr/
вказу|вати дієсл. 1. indicate
/ˈındıkeıt/: ~вати шлях indicate the
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який ~є на щось indicative of smth

робити ~ у щось contribute to smth

вкладати дієсл. 1. put* [insert]
smth in [to] smth /pʊt [ınˈsɜ:t] .. ın [tә]/;
place smth into smth /pleıs .. ˈıntә/ 2. (у
конверт, корпус) enclose /ınˈklәʊz/
вкладення с. 1. ек. investment
/ınˈvestmәnt/ 2. (вміст конверта,
додаток до основного листа)
enclosure /ınˈklәʊʒәr/
вкладка ж. (у книзі) plate /pleıt/;
амер. insert /ınˈsɜ:t/
включ|ати дієсл. 1. (містити в
собі) involve /ınˈvɒlv/ 2. (охоплювати) comprehend /ˌkɒmprıˈhend/;
comprise /kәmˈpraız/: іспит ~ає три
тести the examination comprises three
tests 3. (до складу) include /ınˈklu:d/:
до хрестоматії ~ено уривки з сучасної літератури extracts from modern
literature have been included in the
reader; incorporate /ınˈkɔ:pәreıt/:
до книжки ~ено останні дані book
incorporates the latest information
включення с. 1. inclusion
/ınˈkluʒn/;
insertion
/ınˈsɜ:ʃn/
2. (до складу чогось) embodiment
/ımˈbɒdımәnt/
включно присл. through /θru:/:
з березня по травень ~ from March
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through May; including /ınˈklu:dıŋ/;
inclusive(ly) /ınˈklu:sıv(lı)/: від 15 до
35 сторінки ~ pages 15 to 35 inclusive
вкрадатися дієсл. (про помилку)
creep* [slip] in(to) /kri:p [slıp] ˈın(tә)/
вкрай присл. badly /ˈbædlı/; utterly
/ˈʌtәrlı/; extremely /ıkˈstri:mlı/: це ~
необхідно it is extremely necessary
влада ж. 1. (право керування)
power /ˈpaʊәr/; authority /ɔ:ˈθɒrәtı/:
законодавча ~ legislative power
[authority]; form of government
/fɔ:m әv ˈgʌvnmәnt/; regime /reıˈʒi:m/
2. (панування) rule /ru:l/
власне присл. 1. (вставне слово)
properly /ˈprɒpәlı/: ~ кажучи properly
speaking; as a matter of fact 2. (у
власному розумінні) proper /ˈprɒpәr/
власн|ий прикм. 1. (oneʼs) own
/әʊn/: ~а думка oneˈs own views; діяти
у відповідності з ~ими переконаннями act according to own ideas;
proper /ˈprɒpәr/ 2. (індивідуальний)
private /ˈpraıvıt/ 3. (персональний)
personal /ˈpe:sәnl/
власник ч. owner /ˈәʊnәr/;
proprietor /prәˈpraıәtәr/
власність ж. 1. property /ˈprɒpәtı/:
інтелектуальна ~ intellectual property
2. (володіння) ownership /ˈәʊnәrʃıp/;
proprietorship /prәˈpraıәtәʃıp/
властивий прикм. 1. inherent
/ınˈhıәrent/ 2. (притаманний) appropriate /әˈprәʊprıәt/; immanent
/ˈımәnәnt/ 3. (характерний) characteristic /ˌkærәktәˈrıstık/ 4. (специфічний) peculiar /pıˈkju:lıәr/

~ість bring out a property; мати ту
~ість , що ... have the property that
...; надавати ~ість чомусь impart
a property to smth 2. (характеристика) characteristic (звич., мн.)
/ˌkærәktәˈrıstık/; feature /ˈfi:tʃәr/
3. (ознака) attribute /ˈætrıbju:t/: ~ість
характеру temperamental attribute

позбавлений
impoverished

певних

~остей

влаштову|вати дієсл. 1. (задовольняти) suit /sju:t/: це мене
цілком ~є that arrangement will suit
me perfectly 2. (на роботу тощо)
place /pleıs/; settle /setl/ 3. (свято
тощо) make* /meık/: ~вати перерву
make an interval; arrange /әˈreındʒ/:
~вати екскурсії/прогулянки arrange
excursions/outings; organize /ˈɔ:gәnaız/
влучний прикм. (який чітко
розкриває сутність чогось) neat
/ni:t/; apt /æpt/
вмiння с. skill /skıl/: ~ подавати
матеріал presentation skills; оволодіти
~м acquire a skill; розвивати ~
foster skills; proficiency /prәˈfıʃәnsı/:
перевірка вмінь proficiency test
вміст ч. contents (pl.) /ˈkɒntents/
із високим ~ом чогось high in smth

вмiти дієсл. 1. be* able to (+inf.)
/bi: ˈeibl tә/ 2. (в особових формах) can*
/kәn/; know* how to (+inf.) /nәʊ haʊ tә/
вміщати дієсл. 1. (містити в собі) contain /kәnˈteın/; hold*
/hәʊld/ 2. (мати достатній простір
для чогось) have* room for smth
/hæv ru:m fәr/ 3. (про приміщення)
~ чомусь common to smth
accommodate /әˈkɔmәdeıt/; seat /si:t/
властив|ість ж. 1. (риса предмета,
вмотивований прикм. motivated
процесу) property /ˈprɒpәtı/: виявляти /mәʊtıˈveıtıd/
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~ у тонкощі go into refinements
внаслідок присл. чогось (in)
вносити
дієсл.
1.
(щось
consequence of /(ın) ˈkɒnsıkwәns US:
ˈkɒnsıkwens әv/; because of /bıˈkɒz усередину) bring* smth in(to)
/brıŋ .. ˈın(tә)/ 2. (спричиняти)
әv/; by reason of /baı ˈri:zn әv/
~ того, що due to the fact (that); ~ bring* about [on, in] /brıŋ әˈbaʊt [ɒn,
ın]/: ~ безлад bring about disorder
цього therefore; ~ чого hereupon
внесення с. 1. (чогось у середину) 3. (упроваджувати) introduce
introduction of smth in(to) smth /ˌıntrәˈdju:s US: ˌıntrәˈdu:s/: ~ різно/ˌıntrәˈdʌkʃn әv .. ˈıntә/ 2. (подання манітність в урок introduce variation
документа тощо на розгляд) into a lesson; внести уточнення до
presentation [submission] of smth чогось introduce clarity into smth;
for /ˌpreznˈteıʃn US: ˌpri:zenteıʃn insert /ınˈsɜ:t/: ~ поправки у щось
[sәbˈmıtıŋ, sәbˈmıʃn] әv .. fәr/ 3. (до insert [introduce] amendments into
списку) entry /ˈentrı/ 4. (до протоколу) smth; produce /prәˈdju:s US: prәˈdu:s/
~ щось у план роботи include smth in
enregistring /ınˈreʤıstrıŋ/
~ поправок correction

the plan [scheme] of work; ~ когось/щось
до списку put smb/smth on a list; enter
smth in the list; ~ записи до журналу
enter notes in a log; ~ зміни до чогось
make alternations [changes] in smth; ~
поправку на щось adjust [correct] smth
for smth; apply correction for smth

внесок ч. 1. (у науку тощо) contribution /ˌkɒntrıˈbju:ʃn/:
зробити важливий ~ у науку make
a substantial contribution to science;
у вивчення цього явища було
зроблено важливий ~ an important
внутрішн|ій прикм. 1. (розтаcontribution was made to the study
of this phenomenon 2. (грошовий) шований усередині) interior /ınˈtıәrıәr/
(внутрішньо
притаманний)
deposit /dıˈpɒzıt/ 3. (членський) fee 2.
intrinsic /ınˈtrınsık US: ınˈtrınzık/:
/fi:/; due /dju: US: du:/
робити ~ (у науку тощо) contribute ~і причини intrinsic causes; ідеал
звичайно містить те, що має ~ю
to smth; цінний ~ asset
внизу присл. below /bıˈlәʊ/; цінність the ideal would contain
things which have intrinsic value;
beneath
/bıˈni:θ/;
underneath
inner /ˈınәʳ/: ~ій світ дитини inner
/ˌʌndәˈni:θ/; at the bottom of /әt ðә
life of a child 3. (що діє зсередини)
ˈbɒtәm әv/: ~ таблиці at the bottom of
internal /ınˈtɜ:nl/: ~є гальмування
a table
псих. internal inhibition; внутрішні
~ сторінки at the foot of a page
ресурси internal resources; ~я
вникати дієсл. 1. go deep (into) діяльність організму псих. internal
/gәʊ di:p (ˈıntә)/; consider carefully activity of the organism 4. (по від/kәnˈsıdәr ˈkeәflı/; try to grasp /traı ношенню до чогось) inside /ınˈsaıd/
tә græsp/ 2. (заглиблюватися у 5. (властивий) inherent /ınˈhıәrent/:
вивчання чогось) delve /delv/ 3. (у ~і закони розвитку inherent laws of
development
суть питання) fathom /ˈfæðәm/
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правила ~ього розпорядку в школі
school regulations

ðә fɜ:st taım/: ~ зустрічатися в тексті
occur in the text for the first time
вписувати дієсл. 1. (у текст)
insert /ınˈsɜ:t/ 2. (до списку) enter
/ˈentәr/ 3. (робити запис) put* down
/pʊt daʊn/
впізнавати дієсл. (за якимись
ознаками) recognize /ˈrekәgnaız/;
know /nәʊ/
вплив ч. 1. (діяння і його
результат) effect /ıˈfekt/: ~ родини
і школи на формування особистості
дитини effects of home and school
conditions upon the personality of a
child; справляти помітний ~ на щось
have a marked effect (up)on smth; affect
/әˈfekt/ 2. (діяння, але не результат)
influence /ˈınflʊәns/: ~ родини/середовища the influence of the family/of
environment; благотворний/великий/
поганий/хороший ~ favorable/great/
bad/good influence; гальмівний/збуджуючий ~ псих. impeding/stimulating
influence; засоби педагогічного
~у means of pedagogical influence;
мати великий ~ на щось have a great
influence on smth; перебувати під
~ом когось/чогось be under the influence of smb/smth; протистояти
~у resist the influence; уникати ~у
escape the influence 3. (сильний, доленосний) impact /ˈımpækt/: емоційний
~ emotional impact

водночас присл. at the same time
/әt ðә seım taım/
володiння с. 1. (дія, стан)
possession /pәˈzeʃn/: тимчасове ~ та
користування temporary possession
and use 2. (предметом, методикою)
(firm) grasp /(fɜ:m) grɑ:sp US: græsp/;
(working)
knowledge
/(ˈwɜ:kıŋ)
ˈnɒlıdʒ/: удосконалювати своє ~
мовою improve oneʼs knowledge of
the language
володi|ти дієсл. 1. (мати)
have* /hæv/; own /әʊn/ 2. (увагою,
мовою тощо) possess /pәˈzes/: ~ти
увагою класу possess the attention
of the class; grip /grıp/: він добре ~є
аудиторією he has a grip on audience
3. (уміти користуватися чимось)
be* able to use smth /bi: ˈeibl tә
ju:z/ 4. (розпоряджатися) control
/kәnˈtrәʊl/: ~ти голосом/жестами/
мімікою control oneˈs voice/gestures
/face
ворожість ж. hostility /hɒˈstılәtı/
впевнений прикм. 1. (про людину)
assured /әˈʃʊәd/; certain /ˈsɜ:tn/ 2. (в
успіху тощо) confident /ˈkɒnfıdәnt/
впевненість ж. 1. assurance
/әˈʃʊәrәns/; certainty /ˈsɜ:tntı/; confidence (in) /ˈkɒnfıdәns (ın)/
впевнюватися дієсл. ascertain
/ˌæsәˈteın/; be* convinced (of) /bi:
зовнішній ~ exposure; під ~ом as
kәnˈvınst (әv)/
affected; робити [справляти] ~ на
вперед присл. ahead /әˈhed/; когось/щось to bear on smb/smth; to have
forward /ˈfɔ:wәd/; onward /ˈɒnwәd/; a bearing on smb/smth
on /ɒn/
впливати дієсл. 1. affect /әˈfekt/;
просуватися ~ advance
have* [exert, produce] an effect on smth
вперше присл. for the first time /fәr /hæv [ıgˈzɜ:t, prәˈdju:s US: prәˈdu:s]
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әn ıˈfekt ɒn/; influence /ˈınflʊәns/: ~
переконанням influence by persuason
[suggestion]; ~ негативно/позитивно
influence negatively/positively; що
вплинуло на ваше рішення? what
influenced your decision? 2. (дуже
сильно на розвиток чогось) have* an
impact on smth /hæv әn ˈımpækt ɒn/

взаємно ~ interact; ~ на почуття act
on the emotions

впливовий прикм. influential
/ˌınflʊˈenʃl/: ~ мислитель influential
thinker
впорядкован|ий прикм. ordered
/ˈɔ:dәd/: ~е домашнє господарство
ordered household; ranked /ræŋkt/
впорядковувати дієсл. 1. (врегульовувати) regulate /ˈregjʊleıt/;
arrange /әˈreındʒ/ 2. (розташовувати
певним чином) order /ˈɔ:dәr/; rank
/ræŋk/: ~ дані order [rank] data
впорядкування с. regulation
/ˌregjʊˈleıʃn/; ordering /ˈɔ:dәrıŋ/
вправ|а
ж.
1.
exercise
/ˈeksәsaız/: важка/легка/письмова/
усна ~а difficult/easy/written/oral
exercise; ~а для самоперевірки selfassessment exercise; вправа з англійської мови an exercise in English;
~и для розвитку навичок усного
мовлення exercises to develop skill
in speech; обовˈязкові ~и compulsory
exercises 2. (тренування) drill(ing)
/drıl(ıŋ)/; activity /ækˈtıvәtı/: книга
містить підбірку коротких ~, що не
вимагають тривалої підготовки this
book provides a collection of short,
easily-prepared activities
вправн|ий прикм. able /ˈeibl/;
ingenious /ınˈdʒi:nıәs/; skillful /ˈskılfl/:
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бути ~им із будь-яким інструментом
be skillful with a tool of any kind
вправність ж. science /ˈsaıәns/;
skill /skıl/; proficiency /prәˈfıʃәnsı/
впритул присл. close up (to)
/klәʊs ʌp (tә)/
впроваджений прикм. implanted
/ımˈplɑ:ntıd
US:
ımˈplæntıd/;
inculcated
/ˈınkʌlkeıtıd
US:
ınˈkʌlkeıtıd /
впровадження с. 1. application
/ˌæplıˈkeıʃn/: ~ методу application of
method; introduction /ˌıntrәˈdʌkʃn/:
~ сучасної техніки introduction of
modern technique 2. (прийняття до
повсякденного використання) adoption /әˈdɔpʃn/: ~ технологій technology
adoption 3. (сполучування нового з
практикою) integration /ˌıntıˈgreıʃn/
4. (винаходу) reduction of smth to
practice /rıˈdʌkʃn әv .. tә ˈpræktıs/
5. (запозичення з інших галузей)
assimilation /әˌsımәˈleıʃn/ 6. (насаджування ідей тощо) inculcation
/ınkʌlˈkeıʃn/: ~ навичок культурної
поведінки inculcation of cultural
habits; implantation /ımplɑ:ntˈteıʃn
US: ımplænˈteıʃn/
впроваджувати дієсл. 1. (вводити) introduce /ˌıntrәˈdju:s US:
ˌıntrәˈdu:s/: ~ новий метод introduce
a new method; install /ınˈstɔ:l/ 2. (у
повсякденну практику) adopt /әˈdɔpt/:
~ уніфіковані стандарти академічної
успішності adopt uniform academic
achievement standards 3. (сполучати
нове з практикою) integrate smth into
smth /ˈıntıgreıt .. ˈıntә/ 4. (винахід)
reduce smth to practice /rıˈdju:s (US:
rıˈdu:s)... tә ˈpræktıs/ 5. (запозичати з
інших галузей) assimilate /әˌsımәˈleıt/
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врахувати, що … if one takes into
account that …; bear* [keep*] in mind
вражати дієсл. (дивувати) make* /beәr [ki:p] ın maınd/: ~увати інтереси
impression /meık ımˈpreʃn/; strike* дитини keep in mind the interests of a
/ˈstraık/
child 2. (вносити поправку) correct
вражаюч|ий прикм. (що справляє for /kәˈrekt fәr/
враження) impressive /ımˈpresıv/;
~уючи належним чином with due to
striking /ˈstraıkıŋ/; startling /ˈstɑ:tlıŋ/: regard to; не ~увати neglect; ignore; to
це є ~им кроком уперед порівняно set aside
з класичними методами this is a
врахування с. 1. taking into
startling advance as compared to account /ˈteıkıŋ ˈıntә әˈkaʊnt/
the classical methods; astonishing 2. (зважання) allowance /әˈlaʊәns/: ~
/әˈstɒnıʃıŋ/
рівня підготовки учнів allowance for
враження с. (вплив, уявлення the level of preparation of the pupils
тощо)
impression
/ımˈpreʃn/:
врегулювання с. 1. settlement
глибоке/добре/перше /погане ~ deep/ /ˈsetlmәnt/: ~ розбіжностей settlegood/first/bad impression; ділитися ment of diaputes; settling /ˈsetlıŋ/
~ми share impressions; записувати 2. (відносин) adjustment /әˈdʒʌstmәnt/
свої ~ record oneʼs impressions; його
врегульовувати
дієсл.
робота справила на всіх добре ~ 1. (питання) settle /setl/: ~ сумhis work made a good impression on нівні питання settle points of
everyone; створюється ~ one gains doubt; ~ проблему settle a problem
the impression; у мене склалося ~, 2. (відносини) adjust /әˈdʒʌst/
що... I got the impression that…;
врівноваженість с. balance
impress /ımˈpres/
/ˈbælәns/: емоційна ~ псих. emotional
бути під сильним ~м від книги be balance
deeply impressed by a book; загальне ~
врівноважувати дієсл. 1. (counter)
general effect; справляти ~ impress; strike balance
smth
/(ˈkaʊntә)ˈbælәns/
вразливий прикм. (чутливий) 2. (щось із чимось) place [put*] smth
susceptible /sәˈseptәbl/; sensitive in equilibrium with smth /pleıs [pʊt] ..
/ˈsensәtıv/
ın ˌi:kwıˈlıbrıәm wıð/
вразливість ж. impressionability
вроджен|ий прикм. innate /ıˈneıt/:
/ımˌpreʃnәˈbılәtı/
~і здібності innate abilities; inborn
врахов|увати дієсл. 1. (брати до /ˌınˈbɔ:n/: ~е чуття ритму inborn
уваги) take* into account /teık .. ˈıntә sense of rhythm; natural /ˈnætʃrәl/:
әˈkaʊnt/: requirements; ~увати вікові ~ий талант natural gift [talent]
особливості дитини take into account
вручну присл. by hand /baı hænd/;
the age characteristics of a child; manually /ˈmænjʊәıl/
~увати конкретні умови take into
все (у знач. ім.) all /ɔ:l/: ~
account real [actual] conditions; якщо необхідне all that is need; all the
~ новий метод generalize the use of a
new method
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necessaries; перш за ~ first of all;
everything /ˈevrıθıŋ/: ~ залежить
від його відповіді everything hinges
on his answer; ми забезпечені всім
необхідним we are provided with
everything we need
~ одно що as good as

всебiчн|ий прикм. 1. all-round
/ɔ:l ˈraʊnd/: ~ий духовний і фізичний
розвиток all-round intellectual and
physical development; ~о розвинена
людина all-round man; закласти
підвалини ~ого розвитку дітей
lay the basis [foundation] for the
all-round development of children;
comprehensive
/ˌkɒmprıˈhensıv/:
глибокий і ~ий аналіз in-depth and
comprehensive analysis; ~і знання
comprehensive knowledge 2. (детальний, докладний) thorough /ˈθʌrә US:
ˈθʌrәʊ/; detailed /ˈdi:teıld US: dıˈteıld/:
~е обговорення thorough [detailed]
consideration [discussion]
всебiчно присл. 1. (детально,
докладно) thoroughly /ˈθʌrәlı US:
ˈθʌrәʊlı/: ~ вивчити питання go
thoroughly into a guestion; питання
буде ~ обговорено the issue will be
thoroughly aired; comprehensively
/ˌkɒmprıˈhensıvlı/
всеосяжний
прикм.
overall
/ˌәʊvәrˈɔ:l/; spacious /ˈspeıʃәs/; acrossthe-board /әˈkrɒs (US: әˈkr:s) ðә bɔ:d/
всеохопний прикм. comprehensive
/ˌkɒmprıˈhensıv/; overall /ˌәʊvәrˈɔ:l/
всередині присл. 1. in /ın/; inside
/ınˈsaıd/ 2. (із внутрішнього боку)
internally /ınˈtɜ:nəlı/; within /wıˈðın/
всесвіт ч. universe /ˈju:nıvɜ:s/;
world /wɜ:ld/
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всесвiтній прикм. 1. world
/wɜ:ld/;
universal
/ˌju:nıˈvɜ:sl/
2. (про славу) world-wide /ˈwɜ:ldwaıd/
3. (глобальний) global /ˈglәʊbl/
всілякий прикм. 1. all /ɔ:l/;
omnifarious /ˌɒmnıˈfɛәrıәs/
всілякі прикм. of every sort and
kind /әv ˈevrı sɔ:t әnd kaınd/
вставка ж. 1. (деталь) insert
/ınˈsɜ:t/ 2. (у книжці тощо) insertion
/ınˈsɜ:ʃn/
вставляння
с.
embedding
/ımˈbedıŋ/; inserting /ınˈsɜ:tıŋ/; insertion
/ınˈsɜ:ʃn/
завдання на ~ пропущених літер, слів
тощо fill in the blank

вставляти дієсл. 1. insert /ınˈsɜ:t/:
~ слово insert a word 2. (між чимось і чимось) interpose /ˌıntәˈpәʊz/
3. (одне в інше) insert [set*, fit, put*]
smth into smth /ınˈsɜ:t [set, fıt, pʊt] ..
ˈıntә/ 4. (вкладати) embed /ımˈbed/
вставний 1. прикм. 1. insert(ed)
/ınˈsɜ:(ıd)/; enchased /ınˈʧeıst/ 2. грам.
parenthetic(al) /ˌpærәnˈθetık(l)/: ~е
слово parenthetic word
встановлен|ий прикм. 1. (змонтований)
mounted
/ˈmaʊntıd/
2. (визначений) established /ıˈstæblıʃt/:
у порядку, ~ому законодавством
України according to the procedure
established by the legislation of
Ukraine; факти, ~і комісією facts
established by the commission
3. (правилами, статутом тощо)
prescribed /prıˈskraıbd/
встановлення с. 1. establishing
/ıˈstæblıʃıŋ/ 2. (запровадження)
institution
/ˌınstıˈtju:ʃn
US:
ˌınstıˈtu:ʃn/ 3. (зʼясування) ascertain-
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ment /ˌæsәˈteınmәnt/ 4. (визначання) determination /dıˌtɜ:mıˈneıʃn/
5. (перехід в усталений стан)
transition to a steady state /trænˈzıʃn tʊ
ә ˈstedı steıt/
встановлювати дієсл. 1. set*
up /set ʌp/; establish /ıˈstæblıʃ/:
встановити відповідну процедуру
establish a proper procedure; make*
up /meık ʌp/: ~ правила make up
rules 2. (монтувати) mount /maʊnt/
3. (зʼясовувати) ascertain /ˌæsәˈteın/
4. (запроваджувати)
institute
/ˈınstıtju:t US: ˈınstıtu:t/ 5. (величину,
показ) fix /fıks/; set* /set/: ~ межу set
the limits 6. (лад, устрій) constitute
/ˈkɒnstıtju:t US: ˈkɒnstıtu:t/
~ авторство affiliate; ~ походження
deduce

встигати дієсл. 1. (бути спроможним зробити щось за певний
проміжок часу) have* time (to + inf.)
/hæv taım (tә)/ 2. (бути вчасно) be* in
time (for) /bi: ın taım (fәr)/
вступ ч. 1. (дія) entry /ˈentrı/
2. (до організації) entrance /ˈentrәns/;
joining /ˈdʒɔınıŋ/ 3. (до навчального
закладу) admission /әdˈmıʃn/: вимоги
~у (іспити, сертифікати тощо)
admission requirements; писати заяву
про ~ до коледжу apply for admission
to the college; entry: готувати до ~у до
вищого навчального закладу prepare
for entry into a higher educational
establishment 4. (початкова частина)
introduction /ˌıntrәˈdʌkʃn/: ~ до курсу
української літератури an introduction
to Ukrainian literature 5. (передмова)
foreword /ˈfɔ:wɜ:d/; preface /ˈprefıs/: ~
до книжки/тексту preface to the book/

text 6. (преамбула) preamble /pri:ˈæmbl/
~ на посаду inauguration

вступати дієсл. 1. enter /ˈentәr/
2. (до організації) join /dʒɔın/;
become* a member (of) /bıˈkʌm ә
ˈmembәr әv/
~ в дію/силу див. набувати чинності;
~ у свої права come into oneʼs own (right)

вступн|ий прикм. 1. (який є
вступом до чогось) introductory
/ˌıntrәˈdʌktәrı/: ~ий курс (до наукової
дисципліни) introductory course; ~ий
розділ introductory chapter; prefatorial
2. (внесок, випробування) entrance
/ˈentrәns/: ~ий внесок entrance
fee; вступний іспит/тест entrance
examination/test
~ лекція inaugural lecture; ~ підготовка
(що надається пра-цівникові після переходу
до нової ро-боти) induction training; ~
частина (промови) exordium; ~е слово
foreword introduction; opening address; ~ий
іспит до ВНЗ matriculation (examination)

вступник ч. entrant /ˈentrәnt/;
entering person /ˈentәrıŋ ˈpɜ:sn/
всупереч присл. contrary to
/ˈkɒntrәrı (US: ˈkɒntrerı) tә/: діяти ~
вказівкам учителя act contrary to the
teacher’s directions; notwithstanding
/ˌnɒtwıθˈstændıŋ/: ~ фактам notwithstanding the facts
всюди присл. all over /ɔ:l ˈәʊvәr/;
everywhere /ˈevrıweәr/; anywhere
/ˈenıweәr/
втiлений
прикм.
embodied
/ımˈbɒdıd/; personified /pәˈsɒnıfaıd/
втiлення
с.
embodiment
/ımˈbɒdımәnt/: ~ всіх наших надій
the embodiment of all our hopes
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втілю|вати
дієсл.
(em)body
/(ım)ˈbɒdı/: запропонований проект
~є останні досягнення науки
proposed design embodies the latest
achievements of science
втлумачувати дієсл. make* smb
understand smth /meık .. ˌʌndәˈstænd/;
недок. тж try to make smb understand
smth /traı tә meık .. ˌʌndәˈstænd/
втом|а ж. 1. fatigue /fәˈti:g/: ~а від
занять fatigue resulting from studies;
~а очей ocular fatigue; відчуття
~и feeling of fatigue; відчувати
втому experience fatigue; кольорова/ментальна ~а псих. chromatic/
mental fatigue; посилатися на ~у
plead fatigue; lassitude /ˈlæsıtju:d US:
ˈlæsıtu:d/ 2. (знесилення) fag /fæg/
втомлюватися дієсл. be* [get*]
tired /bi: [get] ˈtaıәd/; fatigue oneself
/fәˈti:g/
вторинн|ий прикм. 1. second(ary)
/ˈsekәnd(rı) US: ˈsekәnd(erı)/: ~а мотивація псих. secondary motivation
2. (другорядний) lateral /ˈlætәrәl/
втрат|а ж. 1. waste /ˈweıst/:
~а часу waste of time; мн. wastage
/ˈweıstıdʒ/: ~и при підготовці кадрів
training wastage; ~и системи освіти
educational wastage; loss /lɒs US:
lɔ:s/: втрата даних data loss; ~а зору/
пам’яті loss of eyesight/memory
2. (жертва) sacrifice /ˈsækrıfaıs/: ~а
точності sacrifice of accuracy
втрачати
дієсл.
1.
lose*
/lu:z/: ~ навичку/упевненість lose
oneʼs touch/ confidence; втратити
самовладання lose oneʼs countenance
[self-possession] 2. (жертвувати)
sacrifice /ˈsækrıfaıs/
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~ значення dwindle; ~ свою якість
perish; ~ чинність expire; lapse

втрачен|ий прикм. lost /lɒst
US: lɔ:st/: ~і можливості lost opportunities; надолужити ~ий час
make up for lost time
втримувати дієсл. 1. hold* /hәʊld/
2. (не давати зробити щось) hold*
back /hәʊld bæk/; restrain /rıˈstreın/
3. (не випускати) retain /rıˈteın/
втручання с. 1. interference (in)
/ˌıntәˈfıәrәns (ın)/ 2. (небажане
вторгнення) intrusion /ınˈtru:ʒn/: ~ в
особисте життя intrusion on privacy
втручатися дієсл. 1. interfere (in)
/ˌıntәˈfıәr (ın)/: зараз ~ несвоєчасно
it is not expedient to interfere now
2. (заважати) intervene /ˌıntәˈvi:n/: ~
в чиїсь справи intervene in smbʼs affair
вузлов|ий прикм. 1. nodal /nәʊdl/;
nodular /ˈnɒdju:lәr US: ˈnɒdʒu:lәr/
2. (головний) main /meın/; key /ki:/:
~і питання програми key [main]
questions of the program(me)
вузьк|ий прикм. 1. narrow
/ˈnærәʊ/: ~а спеціалізація narrow
specialization; чим вужче мислення,
тим довше висловлювання the
narrower the mind, the broader the
statement 2. (обмежений: про підхід
тощо) restricted /rıˈstrıktıd/
входження с. entry /ˈentrı/: ~ у
трудове життя entry into working
life; entrance /ˈentrәns/: ~ дитини
в контекст сучасної культури the
child’s entrance imto the context of the
contemporary culture
вхідний прикм. (про дані, листи
тощо) entering /ˈentәrıŋ/; incoming
/ˌınˈkʌmıŋ/
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входити дієсл. 1. enter /ˈentәr/
2. (бути частиною чогось) be*
included [involved] in smth /bi:
ınˈklu:dıd [ınˈvɒlvd] ın/; enter in(to)
smth /ˈentәr ˈın(tә)/: ~ у вираз у
вигляді … enter into the expression
as …; be* part of smth /bi: pɑ:t әv/
3. (до організації) be* a member /bi:
ә ˈmembәr/
вчасн|ий прикм. timely /ˈtaımlı/:
~а допомога timely aid; opportune
/ˈɒpәtju:n US: ˈɒpәtu:n/: ~е зауваження opportune remark
вчасно присл. 1. timely
/ˈtaımlı/; opportunely /ˈɒpәtju:nlı US:
ˈɒpәtu:nlı/; 2. (з певним запасом
часу) in time /ın taım/: привчатися
все робити ~ get accustomed to
do everything in the proper time
3. (хвилина в хвилину) on time /ɒn
taım/
вчений1 ч. 1. (фахівець з природничих наук) scientist /ˈsaәntıst/;
(фахівець з гуманітарних наук)
scholar /ˈskɒlәr/ 2. (відомий науковець) savant /ˈsævәnt US: sæˈvɑ:nt/
вчен|ий2 прикм. 1. (науковий)
scientific(al) /ˌsaıәnˈtıfık(l)/: ~ий
секретар scientific secretary; academic /ˌækәˈdemık/: ~а рада academic
council [board]; ~е звання academic
status; ~ий ступінь academic degree
2. (освічений) learned /ˈlɜ:nd/
вчення с. (сукупність теоретичних
положень)
teaching
/ˈti:tʃıŋ/; doctrine /ˈdɒktrın/: ґрунтовне
~ a sound doctrine; застосовувати/
спростовувати ~ apply/disprove a
doctrine

~ про неживу природу

abiology

вчинок ч. 1. (поодинока дія
в момент здійснення) act /ækt/:
гуманний/мужній/ неочікуваний ~
humane/courageous/unexpected act
2. (не повʼязаний з одиничними
діями) action /ækʃn/: поганий ~ bad
action
вчитель див. учитель
вчити дієсл. 1. (навчати когось)
teach* /ˈti:tʃ/: ~ особистим прикладом
teach by example; instruct /ınˈstrʌkt/:
~ неправильно instruct wrongly
[improperly]; train /treın/: ~ учнів
користуватися
словником
train
the pupils in the use of a dictionary
2. (вивчати щось) learn* /lɜ:n/: ~
напам’ять learn by heart; ~ правило
learn a rule; study /ˈstʌdı/
вчитися дієсл. 1. (набувати
знань) learn* /lɜ:n/: ~ на помилках
learn from mistakes; ~ ніколи не пізно
live and learn; never too old to learn; ~
професії learn a trade; нам ще багато
чому треба ~ we have a lot to learn
2. (у навчальному закладі) study
/ˈstʌdı/: ~ на когось study to be smb
вчитуватися дієсл. 1. read*
carefully /ri:d keәfәlı/
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Г

газета ж. 1. newspaper /ˈnju:speıpәr
US:ˈnu:zpeıpәr/:
жива
~ scenic newspaper; стінна ~
wall newspaper; paper /ˈpeıpә r/
2. (щоденна) daily paper /ˈdeılı ˈpeıpәr/
галас ч. shout /ʃaʊt/; noise /nɔız/:
робочий ~ на уроці business-like
noise in the classroom; див. тж шум
галерея ж. (у різн. знач.) gallery
/ˈgælәrı/: ~ образів image gallery
галуження
с. branching
/ˈbrɑ:ntʃıŋ/: багатоваріантне ~ multiway branching; fork /fɔ:k/; ramification /ˌræmıfıˈkeıʃn/
галузевий прикм. 1. branch
/brɑ:ntʃ/; sectoral /ˈsektәrәl/: ~ НДІ
sectoral research institute 2. (про
каталог) specialized /ˈspeʃәlaızd/;
subject /ˈsʌbdʒıkt/
галуз|ь ж. 1. branch /brɑ:ntʃ/: ~ь
освіти branch of study; field /fi:ld/:
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у ~і мистецтва in the field of art
2. (промисловості) industry /ˈındәstrı/
3. (науки тощо) sphere /ˈsfıәr/;
department /dıˈpɑ:tmәnt/: ~ь знань
department of knowledge; domain
/dәʊˈmeın/: у ~і науки in the domain
of science
нова ~ь (науки) frontier

гальмо с. перен. hindrance
/ˈhındrәns/: це було великим ~м для
чиїхось занять it was a great hindrance
to oneʼs studies
гальмування
c.
1.
(сповільнювання)
deceleration
/di:ˌselәˈreıʃn/ 2. фізіол. inhibition
/ˌınıˈbıʃn/: асоціативне/безумовне/
умовне ~ associative/ unconditioned/
temporary/conditioned inhibition;
розповсюдження
~
spreading
[wandering] of inhibition
гальмувати дієсл. 1. (сповільнювати)
decelerate
/di:ˈselәreıt/; slow down /slәʊ daʊn/
2. (заважати) hinder /ˈhındәr/; hamper
/ˈhæmpәr/ 3. фізіол. inhibit /ınˈhıbıt/: ~
діяльність нервових клітин inhibit
the activity of nerve cells
гамм|а ж. 1. муз. scale /skeıl/
2. перен. gamut /ˈgæmәt/: передати
всю ~у почуттів run the gamut of the
emotions 3. (кольорів тощо) range
/reındʒ/
гарантія ж. 1. (зобовʼязання
виконати домовленості) guarantee
/ˌgærәnˈti:/: соціальна ~ social guarantee 2. (запев нення) assurance
/әˈʃʊәrәns/ 3. (від збитків, утрат)
indemnity /ınˈdemnәtı/
гарантувати дієсл. 1. (виконання

певних умов) guarantee /ˌgærәnˈti:/
2. (якість, заміну неякісної продукції)
warrant /ˈwɒrәnt US: ˈwɔ:rәnt/; assure
/әˈʃʊәr/ 3. (ручатися) engage (for)
/ınˈgeıdʒ (fәr)/
гармонізація ж. harmonization
/ˌhɑ:mәnaıˈzeıʃn US: ˌhɑ:mәnıˈzeıʃn/:
~ відносин із оточуючими harmonization of relationship with oneʼs
associates
гармонiйн|ий прикм. harmonious
/hɑ:ˈmәʊnıәs/: ~ий розвиток harmonious development; виховання ~ої осбистості the upbringing
of the harmonious personality;
турбуватися про ~ий розвиток
дитини attend to the harmonious
development of a child
~е поєднання chime: ~е поєднання
фактів і теорії chime of fact and theory

гармоніювати дієсл. 1. harmonize
(with) /ˈhɑ:mәnaız (wıð)/; be in keep
(with) /bi: in ki:p (wıð)/ 2. (про колір,
фарби) tone (with) /tәʊn (wıð)/
гармонія ж. 1. муз. harmony
/ˈhɑ:mәnı/ 2. перен. harmony;
concord(ance) /kәnˈkɔ:d(әns)/
ген ч. gene /dʒi:n/: ~ є елементарною одиницею спадковості
та носієм задатків gene is an elementary unit of inheritance and the
bearer of inclinations
гендер ч. gender /ˈdʒendәr/
гендерн|ий
прикм.
gender
/ˈdʒendәr/: ~е виховання gender
education; ~ий розвиток дитини
gender development of a child; ~ий
підхід/розрив gender approach/gap
генезис ч. 1. genesis /ˈdʒenısıs/;
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origin /ˈɒrıdʒın US: ˈɔ:rәdʒın/
2. (про ідею, філософію) origination
/әˌrıdʒıˈneıʃn/
генерація ж. (сукупність людей одного покоління, повʼязаних
спільними інтересами) generation
/ˌdʒenәˈreıʃn/
генетика ж. genetics /dʒıˈnetıks/
генетичн|ий
прикм.
genetic
/dʒıˈnetık/: ~а психологія genetic
psychology; ~ий код genetic code;
~ий метод у навчанні genetic method
of instruction
геніальність ж. 1. (про людину)
genius /ˈdʒi:nıәs/ 2. (про твір тощо)
greatness /ˈgreıtnıs/
геній ч. genius /ˈdʒi:nıәs/: схилятися перед генієм Шекспіра pay
homage to the genius of Shakespeare
географiчн|ий прикм. geographic(al) /ˌdʒıәˈgræfık(l)/: ~а назва geographical denomination; ~е
походження/розташування geographic origin/location; ~ий розподіл
geographic distribution
географія
ж.
geography
/dʒıˈɒgrәfı/: соціальна/фізична ~
social/ physical geography
геологія ж. geology /dʒıˈɒlәdʒı/
геометричн|ий прикм. geometrical /ˌdʒıәˈmetrıkl/: ~а фігура geometrical figure
геометрі|я
ж.
geometry
/dʒıˈɒmәtrı/:
аналітична/елементарна ~я analytical /synthetical geometry; задача з ~ї an exercise in
geometry
герменевтика ж. hermeneutics
/ˌhɜ:mәˈnju:tıks/: класична/методо88

логічна ~ classical/methodological
hermeneutics
геронтологія ж. gerontology
/ˌdʒerɒnˈtɒlәdʒı/
гігієн|а ж. hygiene /ˈhaıdʒi:n/: ~а
праці labour (амер. labor) hygiene;
правила особистої ~и rules of
personal hygiene
гігієнічн|ий прикм. 1. hygienic
/haıˈdʒi:nık/: виховувати ~і навички
у дітей train children in hygienic
habits 2. (про заходи тощо) sanitary
/sæˈnıtrı US: sæˈnıterı/: ~і вимоги/
засоби sanitary requirements/facilities
гiдність ж. dignity /ˈdıgnıtı/:
виховувати почуття власної гідності
cultivate a sense of personal dignity
гiлка ж. 1. прям. і перен. branch
/brɑ:ntʃ/: виконавча ~ влади the
executive branch of the government
гімназія ж. high [secondary]
school /haı [ˈsekәndrı (US: ˈsekәnderı)]
sku:l/
гімнастика
ж.
gymnastics
/ʤımˈnæstıks/: гігієнічна ~ hygienic
gymnastics
ранкова ~ morning exercises

гіпербола ж. літ., тж перен.
hyperbole /haıˈpɜ:bәlı/
гіперболiчний прикм. (перебільшений) exaggerated /ıgˈzædʒәreıtıd/
гіпертекст ч. (документ, що
має посилання на інші документи)
hypertext /ˈhaıpәtekst/
гіпноз ч. hypnosis /hıpˈnәʊsıs/:
пряме навіювання під ~ом direct
suggestion under hypnosis
гіпотез|а
ж.
1.
hypothesis
/haıˈpɒθәsıs/
(pl.
hypotheses
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/haıˈpɒθәsi:z/): ~а наукового дослідження scientific hypothesis;
будувати ~у form a hypothesis;
перевіряти/прийняти ~у test/accept a
hypothesis 2. (припущення) conjecture
/kәnˈdʒektʃәr/: висловити ~у hazard
conjecture
висловлювати ~у hypothesize

гіпотетичн|ий прикм. hypothetic(al) /ˌhaıpәˈθetık(l)/: ~е твердження
hypothetical
proposition
гіпотетично присл. hypothetically /ˌhaıpәˈθetıklı/; suppositionally
/ˌsʌpәˈzıʃәnlı/
глав|а ж. (розділ книги) chapter
/ˈtʃæptәr/: вступна/заключна/наступна/попередня ~а introductive/final/
next/preceding chapter
глибина ж. 1. (у різн. знач.) depth
/depθ/: ~ знань depth of knowledge
2. (думки, розуму тж) profundity
/prәˈfʌndıtı/
глибок|ий прикм. 1. deep /di:p/
2. (ґрунтовний) profound /prәˈfaʊnd/:
~ий зміст profound meaning 3. (про
знання) intimate /ˈıntımıt/: ~е знання
предмета an intimate acquaintance
with the subject; thorough /ˈθʌrә US:
ˈθʌrәʊ/: ~е розуміння тексту thorough
understanding of the text; давати дітям
~і та міцні знання give the children
thorough durable knowledge
глобалізація ж. 1. globalization
/ˌglәʊbәlıˈzeıʃn/: ~ освіти globalizetion of education; ~ світової економіки
globalization of the world economy
глобальн|ий прикм. global
/ˈglәʊbl/: ~а система зв’язку global
communications

~а компˈютерна мережа wide area
network

глосарій ч. glossary /ˈglɒsәrı/
глузд ч. (розумний зміст, сенс)
sense /sens/: усупереч здоровому
~у in defiance of common sense;
суперечити здоровому ~у go against
common sense
глухий прикм. deaf /def/
глухонімота ж. deaf-dumbness
/defˈdʌmnıs/
глухота ж. deafness /defnıs/
гносеологiчний прикм. філос.
epistemological /epısti:mɒˈlәdʒıkl/
гносеологія ж. філос. epistemology /epısti:ˈmɒlәdʒı/
гнучк|ий прикм. 1. (піддатливий) pliable /ˈplaıәbl/ 2. (який
можна пристосувати до певних
умов) adaptable /әˈdæptәbl/ 3. (легко
змінюваний відповідно до умов)
flexible /ˈfleksәbl/: ~е навчання
flexible learning; основні принципи
можуть і повинні бути ~ими (А.
Лінкольн) important principles may
and must be flexible (A. Lincoln)
гнучкість ж. 1. flexibility
/ˌfleksәˈbılıtı/: ~ системи system
flexibility 2. (піддатливість) pliability /ˌplaıәˈbılıtı/ 3. (здатність
до пристосовування) adaptibility
/ә,dæptәˈbılıtı/
говорити дієсл. 1. (розмовляти)
speak /spi:k/: ~ голосно/спокійно/
швидко speak loudly /quietly/quickly;
говоріть так, щоб усім було чутно
speak out so that everyone may hear
you; talk /tɔ:k/: дитина вчиться ~ the
child is learning to talk; про це багато
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говорять it is much talked of 2. (свід- авторитетом у цьому питанні he is
чити) mean /mi:n/; indicate /ˈındıkeıt/: regarded as the foremost authority of
усе говорить за те, що... everything the subject 3. (базовий) host /hәʊst/
~ий вузол (мережі) headend; ~им
indicates that…
~ докладно expand: ~ докладно на тему
expand on a topic

година ж. (одиниця часу) hour
/ˈaʊәr/: ... за [на] годину ... per hour
голов|а ж. 1. head /hed/: розумна
~а wise head; у неї болить ~а she
has headache 2. (керівник) head: ~а
уряду head of government; chairman
/ˈtʃeәmæn/: ~ою зборів було обрано
професора Н. it was Prof. N., who
was elected chairman of the session
головн|е як ім. (виражає оцінку висловлюваного) essentials
/ıˈsenʃәlz/: виокремлювати ~е select
the essentials; зосередитися на ~ому
concentrate on the essentials; говоріть
про ~е speak of the essentials; the main
thing is /ðә meın θıŋ ız/: ~е – почати
the main thing is to get started
головн|ий прикм. 1. (найважливіший) main /meın/: ~а думка the
main idea; ~е значення слова the
main meaning of the word; principal
/ˈprınsәpl/: ~ий недолік книжки
the principal trouble with the book;
~і члени речення principal parts of
the sentence; dominant /ˈdɒmınәnt/:
~а ідея/ознака/ причина/проблема
dominant idea/factor/reason/ problem;
~ий фактор a dominant factor
2. (основний) chief /tʃi:f/: ~і риси
характеру the chief traits of a person’s
character; head /hed/: ~ий лікар/
редактор head doctor/editor; foremost
/ˈfɔ:mәʊst/: його вважають ~им
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чином chiefly: у подальшому увага буде
приділятися ~им чином першому (із двох)
питанню in the following notice is chiefly
taken of theformer point largely [mainly]

голос ч. 1. voice /ˈvɔıs/: втратити
~ lose oneʼs voice; підвищувати ~
raise oneʼs voice 2. (виборчий) vote
/vәʊt/: вирішальний ~ deciding vote
голосний прикм. 1. (гучний) loud
/laʊd/ 2. грам. (як ім.) vowel /ˈvaʊәl/:
~ звук vowel sound
голосно присл. 1. (гучно) loudly
/ˈlaʊdlı/: промовець говорив досить
~ the speaker spoke quite loudly;
2. (уголос, не про себе) aloud /әˈlaʊd/
гордість ж. pride /ˈpraıd/: виховувати почуття національної
гордості у дітей foster a feeling of
national pride in children
гостр|ий прикм. 1. sharp /ʃɑ:p/:
піддати ~ій критиці subject to sharp
criticism 2. (про органи відчуття)
acute /әˈkju:t/: ~е респіраторне
захворювання acute respiratory
disease; sharp 3. (про питання,
проблему тощо) acute: ~е питання
acute problem; urgent /ˈɜ:dʒәnt/; keen
/ki:n/: ~ий інтерес до чогось keen
interest in smth
гострота ж. 1. sharpness /ˈʃɑ:pnıs/;
acuteness /әˈkju:tnıs/ 2. (питання,
проблеми) urgency /ˈɜ:dʒәnsı/
готовий прикм. 1. (до виконання
чогось) ready /ˈredı/: ~ до роботи
ready to operate; ready for operation
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2. (здатний до негайного використання) available /әˈveılәbl/ 3. (завершений) finished /ˈfınıʃt/; readymade /ˈredımeıd/ 6. (із поясненням
розвʼязку – про задачі в підручниках)
worked-out /wɜ:ktˈaʊt/
готовн|ість ж. 1. readiness
/ˈredınıs/: бути у стані ~ості до чогось
be in readiness to do smth 2. (здатність до використання) availability
/әˌveılәˈbılәtı/: ~ість до діяльності
availability of activity; ~ість системи
system availability
~ість до складання вступних іспитів
до ВНЗ matriculability

готувати дієсл. 1. prepare /prıˈpeәr/:
~ дитину до вступу до школи prepare a child for school; ~ завдання до
наступного уроку prepare assignment
for next lesson; get ready /get [meık]
ˈredı/: ~ дітей для прогулянки get the
children ready for a walk 2. (навчати)
train /treın/: ~ кадри train personnel;
qualify /ˈkwɒlıfaı/: ~ до певної
діяльності qualify to do smth; ~ себе
до майбутньої діяльності qualify
oneself for oneʼs lifework
готуватися дієсл. get ready (for,
to) /get ˈredı (fәr, tә)/; prepare oneself
(for) /prıˈpeәr.. (fәr)/: ~ до іспиту
prepare for an examination
гра ж. 1. (дія) play /pleı/: ~ слів
play of words 2. (рід гри) game
/geım/:
дидактична/ імітаційна
~ didactic [educational]/simulation
game; ігри та розваги games and
recreations; індивідуальні та групові
ігри individual and group games;

додержуватися правил гри follow
the rules of a game; керувати грою
lead a game 3. (на сцені) performance
/pәˈfɔ:mәns/; acting /ˈæktıŋ/
гравець ч. player /ˈpleıәr/: сильний/
слабкий гравець strong/weak ~
градація ж. 1. (послідовність
змін) gradation /grәˈdeıʃn US:
greıˈdeıʃn/; range /reındʒ/ 2. (інтервал змін) grade /greıd/; gradation; step
/step/; level /levl/
граматик|а ж. grammar /ˈgræmәr/:
підручник із ~и grammar book;
німецька ~а вважається важчою за
англійську German grammar is said to
be more difficult than English grammar
граматичн|ий прикм. grammar
/ˈgræmәr/: ~а помилка grammar
mistake [error]; ~і форми grammar
forms; grammatical /grәˈmætıkl/: ~і
норми grammatical norms
грамот|а ж. (письменність)
reading and writing /ˈri:dıŋ әnd ˈraıtıŋ/:
навчання ~і instruction in reading and
writing
грамотний прикм. 1. (письменний) literate /ˈlıtәrәt/; able to read
and write /ˈeibl tә ri:d әnd ˈraıt/
2. (без граматичних помилок) grammatically correct /grәˈmætıklı kәˈrekt/
3. (про текст тж) correctly written
/kәˈrektlı ˈrıtn/ 4. (який має необхідні
знання в певній галузі) competent
/ˈkɒmpıtәnt/; skilled /skıld/ 5. (про
план тощо) competent
грамотн|ість ж. 1. literacy
/ˈlıtәrәsı/: комп’ютерна ~ість computer literacy 2. (про написане)
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grammatical correctness /grәˈmætıkәl
kәˈreknıs/ 3. (обізнаність у певній
галузі)
competence
/ˈkɒmpıtәns/
4. (здатність будувати граматично правильні речення) accuracy
/ˈækjәrәsı/: звичайно, серед викладачів є тенденція надавати
завеликого значення ~ості certainly,
the tendency is for teachers to be overpreoccupied with accuracy
граничний прикм. 1. (критичний) limit(ing) /ˈlımıt(ıŋ)/: ~ вік
limiting age 2. (що знаходиться на
краю чогось) marginal /ˈmɑ:dʒınl/
грант ч. grant /grɑ:nt US: grænt/:
~ для дослідження з літератури a
grant for research on literature; ~ для
участі в конференції a grant to attend
a conference; ~ на освіту educational
grant
грати дієсл. play /pleı/: ~ в
теніс/шахи play tennis/chess; ~ під
наглядом когось play under the
supervision of smb; ~ роль play a part
графік ч. 1. (зображення
функційних залежностей) chart
/tʃɑ:t/; graph /grɑ:f US: græf /; plot
/plɒt/ 2. (розклад, план) time(-)table
/ˈtaımˌteıbl/; schedule /ˈʃedju:l US:
ˈskeʤʊl/: ~ спостережень observation
schedule; ~ чергувань duty schedule;
дотримуватися ~а (робіт, руху)
maintain a schedule; operate [work] to
schedule; завершувати роботу згідно
з ~ом meet a schedule; точно за ~ом
in schedule time 3. (у вигляді таблиці)
card /kɑ:d/; chart: ~ виконання робіт
work schedule progress chart; спеці92

альний ~ навчального процесу
special education process chart 4. (у
мережевому плануванні) network
(model) /ˈnetwɜ:k (ˈmɒdl)/
графіка ж. graphics /ˈgræfıks/:
машинна ~ computer graphics
графiчн|ий прикм. 1. (виражений
засобами графіки) graphical /ˈgræfıkl/:
~ий аналіз graphical analysis 2. (ілюстрований) pictorial /pıkˈtɔ:rıәl/
3. (схемний)
diagrammatic(al)
/ˌdaıәgrәˈmætık(l)/ 4. (що стосується графіки як мистецтва) graphic
/ˈgræfık/: ~а підготовка graphic art
schooling; ~е мистецтво graphic arts
~ий пристрій із високою вирізняльною здатністю high-resolution graphics

графомоторн|ий прикм. graphomotor /ˌgræfәʊˈmәʊtәr/: ~а діяльність
graphomotor activity; ~ий розвиток
graphomotor development
громад|а ж. 1. community
/kәˈmju:nәtı/: зв’язок ~и зі школою
school-community relationship; програма діяльності ~и community
action program(me) 2. (про товариства, релігійні організації тощо)
society /sәˈsaıәtı/
громадськ|ий прикм. public
/ˈpʌblık/: ~а думка public opinion;
~ий діяч public man; виконувати
~у роботу be engaged in public
work; social /ˈsәʊʃl/: ~ий обовˈязок/
рух social obligations/movement;
voluntary /ˈvɒlәntrı US: ˈvɒlәnterı/: на
~их засадах on a voluntary basis
громадськість ж. the public /ðә
ˈpʌblık/; community /kәˈmju:nәtı/
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громадянськ|ий прикм. (властивий громадянину) civic /ˈsıvık/:
~е виховання civic education; ~ий
обов’язок civic duty; civil /ˈsıvl/: ~ий
світогляд civil outlook
громіздкий прикм. 1. bulky
/ˈbʌlkı/;
cumbrous
/ˈkʌmbrәs/;
cumbersome /ˈkʌmbәsәm/ 2. наук.
crockish /ˈkrɒkıʃ/ 3. (про формулу,
вираз) awkward /ˈɔ:kwәd/ 4. (негабаритний) outsize /ˌaʊtˈsaız/
громiздкість ж. awkwardness
/ˈɔ:kwәdnıs/; crockness /ˈkrɒknıs/;
inconvenience /ˌınkәnˈvi:nıәns /
гроші мн. money /ˈmʌnı/ sing.
грубий прикм. 1. rough /rʌf/;
coarse /kɔ:s/; gross /grәʊs/ 2. (необроблений) coarse 3. (приблизний) rough
/rʌf/; approximate /әˈprɒksımәt/
грубо присл. (приблизно) rough(ly)
/ˈrʌf(lı)/
група ж. 1. group /gru:p/: ~
германських мов the Germanic group
of languages; ~ за родом занять
occupational group; ~ рівних (зі
спільними соціальними рисами) peer
group; референтна ~ (яка є зразком
для індивіда) reference group;
Т-~ (де здійснюється соціальнопсихологічний тренінг) T-group
2. (співробітників) team /ti:m/: ~
системного програмування systems
project team

(амер. behavior)/ psychotherapy/
work; ~е навчання group training
[learning]; групові заняття group
study
групування 1. grouping /ˈgru:pıŋ/:
~ за здібностями ability grouping
2. (класифі кація) classification
/ˌklæsıfıˈkeıʃn/
групувати дієсл. 1. group /gru:p/
2. (класифікувати) classify /ˈklæsıfaı/
3. (об’єднувати класи) pool (classes)
/pu:l (klɑ:sız US: klæsız)/
гуманізація ж. humanization
/hju:ˌmænıˈzeıʃn/: ~ виховного
процесу the humanization of the
educational process; освіти the
humanization of education
гуманiзм
ч. humanism
/ˈhju:mәnısm/
гуманістичн|ий прикм. humanitarian /hju:ˌmænıˈteәrıәn/: ~а педагогіка humanitarian pedagogy
гуманітарн|ий
прикм.
pertaining to humanities /pәˈteınıŋ tә
hju:ˈmænıtız/; humane /hju:ˈmeın/:
заняття ~ими науками humane studies; humanitarian /hju:ˌmænıˈteәrıәn/:
~а допомога/криза humanitarian
supplies/crisis
~на освіта liberal education; ~ні науки
the humanities; arts: історія, література
та філософія – гуманітарні науки history,
literature and philosophy are arts

~ми (порціями) batchwise
гумор ч. humour (амер. humor)
групов|ий прикм. group /gru:p/: /hju:mәr/: почуття ~у a sense of
~а взаємодопомога/підготовка/по- humo(u)r
ведінка/психотерапія/ робота group
гуртожит|ок ч. hostel /ˈhɒsl/;
counseling/instruction/behaviour dormitory /ˈdɔ:mıtrı US: ˈdɔ:mıtɔ:rı/
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університетський ~ок hall (of
residence); студенти, які живуть у ~ку
hall

гурт|ок ч. circle /ˈsɜ:kl/: ~ок
художньої самодіяльності amateur
art circle; літературний /музичний/
науковий ~ок literary/music/scientific
circle; записатися до ~ка join a circle;
керувати ~ком direct a circle; вести/
організувати ~ок conduct [run]/
organize a circle; society /sәˈsaıәtı/
гучний прикм. 1. loud /laʊd/
2. (перен.: відомий) famous /ˈfeımәs/
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Ґ

ґрунту|ватися дієсл. (на чомусь – про висновки, теорію тощо)
rest (up)on /rest (ʌp)ɒn/; be based
[founded, built] (up)on /bi: beıst
[ˈfaʊndıd, bılt] (ʌp)ˈɒn/: наукова
організація педагогічної праці
~ється на сучасних досягненнях науки і практики scientific
organization of pedagogical work is
based upon modern achievements
of science and practice; ~ючись
на вищевикладеному based on
the above; наша теорія ~ється на
фактах our theory is built upon facts

ґрунтовн|ий прикм. 1. substantial
/sәbˈstænʃl/; solid /ˈsɒlıd/: мати ~у
підготовку в чомусь have a solid
preparation in smth 2. (детальний, докладний) detailed /ˈdi:teıld
US: dıˈteıld/ 3. (повний) thorough
/ˈθʌrә US: ˈθʌrәʊ/: ~і знання
thorough knowledge 4. (правильний,
розсудливий) sound /saʊnd/
ґрунтовність ж. 1. fundamentality
/ˌfʌndәmenˈtælәtı/ 2. (доказів тощо)
soundness /ˈsaʊndnıs/
ґрунтовно
присл.
soundly
/ˈsaʊndlı/; thoroughly /ˈθʌrәlı US :
ˈθʌrәʊlı/: ~ вивчити/ повторити щось
learn/recapitulate smth thoroughly
ґрунтувати дієсл. (на чомусь)
ground /graʊnd/; base /beıs/; found
/faʊnd/
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Д
давати дієсл. 1. give* /gıv/: ~
освіту give an education; ~ урок give
a lesson; відповіді даються одразу ж
після запитань the answers are given
instantly upon demand; на цю роботу
дається близько 10 хвилин about
ten minutes are given to this kind of
work 2. (у тимчасове користування)
lend* /lend/: я дам вам (почитати)
цю книгу I will lend you the book
3. (наводити) give*: пізніше буде
дано низку прикладів a number of
examples will be given later; afford
/әˈfɔ:d/: ~ пояснення afford an explanation 4. (показувати) indicate
/ˈındıkeıt/; show /ʃәʊ/ 5. (продукувати, виготовляти) make* /meık/;
yield /ji:ld/: ~ відчутні результати
yield tangible results; не дати жодних результатів yield no results
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6. (надавати можливість щось
одержати, робити, мати) let* /let/:
дайте мені подумати let me think;
allow /әˈlaʊ/; provide /prәˈvaıd/: ~
комусь добру освіту provide smb
with good education

далеко присл. 1. far (off) /fɑ:r (ɒf
(US: ɔ:f))/ 2. (на велику відстань)
far-about /fɑ:r әˈbaʊt/ 4. (про віддаль)
a long way (off) /ә lɒŋ weı ɒf US: ә
lɔ:ŋ weı ɔ:f/
~ від far from; ~ за more than; long after

далекоглядний прикм. far-seeing
даватися дієсл. (бути легким /fɑ:r ˈsi:ıŋ/; far-sighted /fɑ:r ˈsaıtıd/
для засвоєння) come* naturally /kʌm
далекозорість ж. far-sightedness
ˈnætʃrәlı/; come* easy (to) /kʌm ˈi:zı /fɑ:r ˈsaıtnıs/
(tә)/: не легко ~ комусь not come easy
далекосяжн|ий
прикм.
farto smb
reaching /fɑ:r ˈri:ʧıŋ/: ~і висновки/
~ взнаки spite; annoy
наслідки far-reaching conclusions
давн|ій прикм. 1. ancient /ˈeınʃәnt/: /consequences; long-range /lɒŋ (US:
міфи ~ьої Греції stories of ancient lɔ:ŋ) reındʒ/
Greece; old /әʊld/ 2. (колишній) once
далі присл. 1. (про відстань)
/wʌns/ 3. (що давно діє, існує) old- farther
(away)
/fɑ:ðәr
(әˈweı)/
established /әʊld ıˈstæblıʃt/; of long 2. (за межами) beyond /bıˈjɒnd/
standing /әv lɒŋ (US: lɔ:ŋ) ˈstændıŋ/
3. (продовження викладення, доведавно присл. 1. (у минулому) long дення тощо) continue /kәnˈtınju:/; next
ago /lɒŋ (US: lɔ:ŋ) әˈgәʊ/: не так ~ not /nekst/; further /ˈfɜ:ðәr/: і ~ за текстом
so long ago 2. (протягом тривалого with no further amendments to the text;
часу) for long time /fәr lɒŋ (US: lɔ:ŋ) farther: ~ розглянемо причини farther,
taım/
let us consider the causes
~ змогу enable; permit

~заснований old-established

дактилографія ж. dactylography
/ˌdæktıˈlɒgrәfı/
дактилологія ж. (форма мовлення
глухонімих)
dactylology
/ˌdæktıˈlɒlәdʒı/
далек|ий прикм. (віддалений)
distant /ˈdıstәnt/; remote /rıˈmәʊt/: ~е
майбутнє /минуле remote [distant]
future/past; ~ий від істини remote
from the truth; тема дисертації є
надто ~ою від актуальних проблем
школи the topic of the dissertation is
too remote from the actual tasks of the
school; far /fɑ:r/: ~ий від дійсності far
from reality

~ буде (у тексті) to be continued; і
так ~ and so forth; and so on; et cetera
(скор. etc.); йти ~ proceed; удвічі ~
(ніж...) twice as far away (as...)

дальтонiзм ж. daltonism
/ˈdɔ:ltәnızm/; color-blindness /ˈkʌlәr
ˈblaındnıs/
дальший прикм. 1. farther /fɑ:ðәr/;
further /ˈfɜ:ðәr/ 2. (наступний) next
/nekst/
дан|ий прикм. 1. given /ˈgıvn/
2. (заданий умовою задачі тощо) the
given smth /ðә ˈgıvn/
дан|і 1. (відомості) (особливо
неопрацьовані) data /ˈdeıtә/: база
~их database; банк ~их databank;
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б і о г р а ф і ч н і / в и ч е р п н і / н ау ко в і /
статистичні ~і biographical/comprehensive/scientific/ statistical data;
обробляння/передавання ~их data
processing/ transfer; сукупність ~их
data collection; брати ~і з таблиці
look up data in a table; накопичувати
~і accumulate data; обмінюватися
~ими з кимось exchange [share] data
with smb; опрацьовувати ~і process
[reduce] data; прогнозувати ~і
forecast [predict] data 2. (переважно
опрацьовані та сформульовані) information /ˌınfәˈmeıʃn/: уточнювати ~і
про щось refine the information about
smth 3. (особливо як свідчення чи
доказ чогось) evidence /ˈevıdәns/
4. (потенціал, якості тощо) qualities
/ˈkwɒlәtız/: він має всі ~і для того,
щоб стати гарним учителем he has
all the essential qualities of a good
teacher; potentials /pәˈtenʃәlz/
входові ~і (у моделюванні) model input
specifications; (у постановці завдання) basic
data; комп. originating data; накопичені
~і background of information; основні ~і
(характеристики, особливо у таблицях)
leading particulars; підсумкові ~і total

даремн|ий прикм. 1. (марний,
який не має наслідків) futile /ˈfju:taıl
US: ˈfju:tl/: ~а спроба futile attempt;
vain /veın/: ~і зусилля vain efforts
2. (непотрібний, зайвий) unnecessary
/ʌnˈnesәsrı US: ʌnˈnesәserı/
дат|а ж. date /deıt/: важлива/
історична ~а important/historic date;
(форма запису у формулярах) ~а
відправлення date dispatched; ~а
набуття чинності date effective;
~а закінчення терміну прийому
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письмових робіт cut-off date; ~а
одержання date received; ~а (по)
ставлення на облік date on; ~а
початку/закінчення (ведення документа — запис на обкладинці) date
started/closed [completed]; призначати
~у чогось fix the date for smth
датований прикм. dated /deıtıd/: ~
15-м січня dated Jan. 15
датувати дієсл. 1. (ставити
дату) date smth /deıt/ 2. (установлювати дату чогось) establish the date
of smth /ıˈstæblıʃ ðә deıt әv/
дбайлив|ий прикм. solicitous
/sәˈlısıtәs/: ~ва увага до дітей
solicitous care of children; careful
/ˈkeәfl/
дбати дієсл. (турбуватися про
когось/щось) look after /lʊk ˈa:ftәr
(US: ˈæftәr)/: ~ про здоров’я дітей
look after the health of children; take
care /teık keәr/
двозначний прикм. 1. (непевний,
невизначений) ambiguous /æmˈbıgjʊәs/;
equivocal /ıˈkwıvәkl/ 2. лінгв.
equivocal; of double meaning /әv
ˈdʌbl ˈmi:nıŋ/
двоїстий прикм. dual /ˈdju:әl
US: ˈdu:әl/: ~ підхід dual approach;
ambivalent /æmˈbıvәlәnt/
двоїстість ж. duality /dju:ˈælıtı
US: du:ˈælıtı/: ~ структури duality
of structure; dyalism /ˈdju:әlızm US:
ˈdu:әlızm/
двокрапка ж. 1. colon /ˈkәʊlәn/
2. (назва символа) two-spot /ˈtu: spɒt/
двомовн|ий прикм. bilingual
/baıˈlıŋgwәl/: ~а освіта bilingual
education; ~ий словник bilingual
dictionary
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двомовість ж.
/baıˈlıŋgwәlızm/
проблема

~ості

bilingualism
bilingual

problem

двосторонн|ій прикм. 1. bilateral
/ˌbaıˈlætәrәl/: ~я угода bilateral
agreement; two-sided /ˈtu:ˈsaıdıd/
2. (який працює в обох напрямах)
double-acting /ˈdʌbl ˈæktıŋ/ 3. (забезпечений чимось з обох боків) twosided /ˈtu: ˈsaıdıd/
де присл. (у якому місці) where
/weәr/: де б там було no matter where
де б не спол. wherever /ˌweәrˈevәr/:
де б він не працював, усюди ним
були задоволені wherever he worked
he always gave satisfaction
дебат|и
мн.
debate
(sing.)
/dıˈbeıt/: допомагати підготуватися
до ~ів give some ammunition for the
debate; припинити ~и cut off debate;
discussion (sing.) /dıˈskʌʃn/
дебатувати дієсл. debate /dıˈbeıt/;
discuss /dıˈskʌʃn/
девіантн|ий прикм. deviant
/ˈdi:vıәnt/: ~а поведінка deviant
behaviour (амер. behavior)
деградація
ж.
degradation
/ˌdegrәˈdeıʃn/: ~ особистості personal degradation
деградувати дієсл. degrade
/dıˈgreıd/;
become*
degraded
/bıˈkʌm dıˈgreıdıd/
дедалі присл. 1. (чим далі) further
/ˈfɜ:ðәr/; farther /fɑ:ðәr/ 2. (як підсилювальна частка) more and more
/mɔ:r әnd mɔ:r/
~ краще better and better; ~ менший less
and less

дедуктивний прикм. deductive
/dıˈdʌktıv/: ~ метод у навчанні

deductive method in teaching; ~
спосіб пізнання deductive mode of
cognition
дедукці|я ж. deduction /dıˈdʌkʃn/:
дійти висновку за допомогою ~ї
reach an opinion by deduction
дезадаптаці|я ж. (соціальна
недостатність)
disadaptation
/dısˌәdæpˈteıʃn/: медико-соціальні
аспекти шкільної ~ї medical-social
aspects of school disadaptation
дезорієнтація ж. disorientation
/dısˌɔ:rıәnˈteıʃn/; disorder /dısˈɔ:dәr/;
confusion /kәnˈfju:ʒn/; lack of direction /læk әv dıˈrekʃn/
дезорієнтувати дієсл. disorientate
/dısˈɔrıenteıt/; confuse /kәnˈfju:z/
декада ж. 1. (проміжок часу в
десять днів) ten-day interval [period]
/ten deı ˈıntәvl [ˈpıәrıәd]/ 2. (дні,
присвячені культурно-національним
акціям) (ten-day) festival /(ten deı)
ˈfestıvl/
декан ч. dean /di:n/: заступник ~а
з навчальної роботи the deputy dean
for academic affairs
деканат ч. deanˈs office /di:nz ˈɒfıs
(US: ˈɔ:fıs)/
декільк|а числ. 1. several /ˈsevrәl/:
його книга – результат ~ох років
досліджень his book is the product
of several years of research; some
/sʌm/: зробити ~а дуже правильних
зауважень make some very sharp
observations 2. (небагато) a few
/ә fju:/
декламування с. recitation
/ˌresıˈteıʃn/
декламувати дієсл. recite /rıˈsaıt/:
99

УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКИЙ НАВЧАЛЬНИЙ СЛОВНИК

~ вірші recite poetry; ~ невиразно
[механічно] recite by rote
декларація
ж.
declaration
/ˌdeklәˈreıʃn/
декларувати дієсл. 1. (проголошувати) proclaim /prәˈkleım/
2. ек., фін. declare /dıˈkleәr/; enter
/ˈentәr/
демагогія ж. demagogy
/ˈdemәgɒgı/
деменція див. слабоумство
демографія ж. demography
/dıˈmɒgrәfı/: соціальна ~ social
demography
демократизація ж. democratization /dıˌmɒkrәtaıˈzeıʃn US: dıˌmɒkrәtıˈzeıʃn/: ~ управління освітою democratization of education
management
демократичний
прикм.
demоcratic
/ˌdemәˈkrætık/:
~
стиль
спілкування
democratic
communication style
демократія
ж.
democracy
/dıˈmɒkrәsı/: повна ~ pure democracy
демонстративний прикм. 1. demonstrative /dıˈmɒnstrәtıv/; pointed
/ˈpɔıntıd/ 2. (про метод, лекцію)
demonstration /ˌdemәnˈstreıʃn/: ~
метод у викладанні demonstration
method in teaching
демонстрацiйн|ий прикм. 1. (призначений для показу) demonstration(al) /ˌdemәnˈstreıʃn(l)/: ~а лекція
demonstration lecture; ~ий екземпляр
demonstration copy 2. (про приміщення, що використовується для
показу) show /ʃәʊ/
демонстрування
с.
demonstration /ˌdemәnˈstreıʃn/: ~ картин /
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таблиць demonstration of pictures/
plates; showing /ˈʃәʊıŋ/
демонструвати дієсл. 1. (показувати) demonstrate /ˈdemәnstreıt/:
під час читання лекції він буде ~ цю
мапу while delivering his lecture he
will be demonstrating the map; present
/prıˈzent/ 2. (доводити) prove /pru:v/;
show /ʃәʊ/
~ наочно visualize

день ч. day /deı/: будній ~ weekday; workday; вихідний ~ free day;
~відкритих дверей open doors day; ~
відпочинку day release; ~ самостійної
роботи (у ВНЗ) day for independent
work; святковий ~holiday; із дня на
~ from day to day; кожні два/три дні
every other/third day
робота неповний/повний робочий ~
part-time/full-time work

деонтологія ж. (вчення про
моральні
норми)
deontology
/di:ɒnˈtɒlәdʒı/
деперсоналізація ж. (психопатологічний розлад самосвідомості)
depersonalization /di:ˌpәsnәlaıˈzeıʃn/
депонент ч. deposit /dıˈpɒzıt/
депонувати
дієсл.
deposit
/dıˈpɒzıt/: ~ (авторські) примірники
книги deposit duty copies of a book
депресія
ж.
(психологічний
стан) depression /dıˈpreʃn/
депривація ж. (втрата можливості задоволення потреб) deprivation /ˌdeprıˈveıʃn/
державн|ий прикм. 1. state /steıt/:
~а допомога/мова/стипендія/школа
state
aid/language
/grant/school;
~а інспекція закладів освіти при
Міністерстві освіти і науки України
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the State Inspection of Institution of
Education at the Ministry of Education
and Science of Ukraine; ~ий навчальний заклад state educational
institution; ~ий стандарт state standard
2. (національний) national /ˈnæʃnәl/:
~а освітня політика national policy
on education; ~а сімейна політика
national family policy; public
/ˈpʌblık/: ~ий борг public [national]
debt 3. (що належить державі)
state-owned /steıt әʊnd/
деталізаці|я ж. 1. detail(ing)
/ˈdi:teıl(ıŋ) US: dıˈteıl(ıŋ)/: ступінь
~ї degree of detail; working out in
detail /ˈwɜ:kıŋ aʊt ın ˈdi:teıl (US:
dıˈteıl)/ 2. (уточнення) elaboration
/ıˌlæbәˈreıʃn/: поступова ~я gradual
elaboration
деталізувати дієсл. 1. detail
/ˈdi:teıl US: dıˈteıl/: ~ всі факти detail
all the facts; particularize /pәˈtıkjʊlәraız/
2. (розробляти щось у деталях) work
out smth in detail /wɜ:k aʊt .. ın ˈdi:teıl
(US: dıˈteıl)/ 3. (уточнювати) elaborate
/ıˈlæbәrәıt/
детал|ь ж. 1. (частина фізичного
цілого) piece /pi:s/; part /pɑ:t/:
запасна ~ь spare part; component
/kәmˈpәʊnәnt/ 2. (подробиця) detail
/ˈdi:teıl US: dıˈteıl/: вдаватися в ~і go
into details; відкидати непотрібні ~і
exclude irrelevant details; розписувати в ~ях і по хвилинах write down
in detail and minutely; particular
/pәˈtıkjʊlәr/
детальн|ий прикм. 1. (із подробицями) detailed /ˈdi:teıld US: dıˈteıld/:
~ий аналіз помилок detailed analysis
of mistakes; скласти ~ий план роботи

draw up a detailed program(me) of work
2. (ретельно розроблений) elaborate
/ıˈlæbәrәt/: ~е вивчення elaborate study;
~ий розрахунок elaborate design 3. (повний, вичерпний) thorough /ˈθʌrә US:
ˈθʌrәʊ/: предмет ~ого вивчення object
of thorough investigation; comprehensive /ˌkɒmprıˈhensıv/: ~е дослідження
comprehensive treatment
детально присл. in (full) detail
/ın (fʊl) ˈdi:teıl (US: dıˈteıl)/: вивчати
щось ~ study smth in detail
~ розроблений elaborate

детермінiзм ч. determinism
/dıˈtɜ:mınızm/: культурний/психічний/теологічний ~ cultural /psychical/
theological determinism
дефект ч. 1. defect /ˈdıfekt/:
дефект зору/мовлення/слуху vision/
speech/hearing defect 2. (недолік,
недосконалість)
shortcoming
/ʃɔ:tˈkʌmıŋ/
дефективн|ий прикм. defective
/dıˈfektıv/: ~на дитина defective child
дефектн|ий прикм. defective
/dıˈfektıv/: ~а вимова defective
utterance; imperfect /ımˈpɜ:fıkt/
дефектолог ч. defectologist
/dıˈfektɒlәdʒıst/
дефектологія ж. defectology
/dıˈfektɒlәdʒı/
дефінiція
ж.
definition
/ˌdefıˈnıʃn/, див. тж означення
дефiс ч.
hyphen /ˈhaıfn/
дефіцит ч. 1. (балансовий) deficit
/ˈdefısıt/: ~ державного бюджету
government deficit; з ~ом at deficit
2. (одного з матеріалів у матеріальному балансі) shortfall /ˈʃɔ:tfɔ:l/:
відшкодовувати ~ чогось make good
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the deficit [shortfall] of smth 3. (не- також see also 2. (оглядати з метою
стача) shortage /ˈʃɔ:tıdʒ/: ~ робочої ознайомлення) look over smth /lu:k
сили labour (амер. labor) shortage
ˈәʊvәr/ 3. (знайомитися зі змістом
покривати ~ get out of the red чогось) look through /lu:k θru:/:
дефіцитний прикм. 1. scarce ~тися книгу look through a book
/ˈskeәs/ 2. (якого не вистачає) in short 4. (зважати на щось) take* notice of
supply /ın ʃɔ:t sәˈplaı/; unavailable smth /teık ˈnәʊtıs әv/
/ˌʌnәˈveılәbl/
~сь на звороті turn over
децентралізація ж. decentraliдивн|ий прикм. (чудернацький)
zation /ˌdi:ˌsentrәlaıˈzeıʃn US: ˌdi:- strange /ˈstreındʒ/: ~а відповідь/
ˌsentrәlıˈzeıʃn/
поведінка/помилка strange answer/
децентрація ж. decentration conduct/mistake; у цьому немає
/ˌdi:senˈtreıʃn/
нічого ~ого there is nothing strange
дещо присл. something /ˈsʌmθıŋ/; about it; хоч як ~о strange to
somewhat /ˈsʌmwɒt/: він відповів say; singular /ˈsıŋgjʊlәr/; peculiar
~ квапливо he answered somewhat /pıˈkju:lıәr/
hastily
дивовижн|ий прикм. astonishing
деяки|й прикм. 1. (про кількість) /әˈstɒnıʃıŋ/: людина з ~ою пам’яттю
some /sʌm/: ~й час for some time a man of astonishing memory
2. (певний) certain /ˈsɜ:tn/: ~м чином
дидактик|а
ж.
didactics
in a certain way
/dıˈdæktıks
US:
daıˈdæktıks/:
джерел|о с. (у різн. знач.) source д о ш к і л ь н а / е кс п е р и м е н т а л ь н а
/sɔ:s/: ~о естетичного впливу source ~а pre-school/experimental didacof aesthetic influence; ~о забруднення tics; методологічні засади ~и
source of pollution; додаткові ~а methodological basis of didactics;
(для наукової розвідки тощо) принципи ~и principles of didactics
additional sources; загальнодоступне
дидактичн|ий прикм. didactic(al)
~о publicity accessible source; /dıˈdæktık(l) US: daıˈdæktık(l)/: ~а
літературні ~а literary sources; ми цілісність didactic continuity; ~ий
знаємо це з надійного ~а we know it мат е р і а л і зм / у т и л і т а р и зм / ф о р from a reliable source
малізм didactic materialism/ utilitaавторитетне ~о authority; ~о поста- rianism/formalism; ~і вимоги для
чання supplier; з авторитетного ~а on підручника didactics requirements
good authority
in regard to textbook; ~і ігри/
диви|тися дієсл. 1. look /lu:k/: принципи didactic games/principles;
~тися слово у словнику look up a модель ~ої системи didactic system
word in the dictionary; ми подивилися model
на цю проблему з іншої точки
диктант ч. dictation /dıkˈteıʃn/:
зору we looked at the problem from контрольний ~ control [test] dictation;
another point of view; see* /si:/: ~сь проводити ~ give a dictation; ми
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пишемо ~и двічі на місяць we have
dictations twice a month
диктувати дієсл. dictate /dıkˈteıt/:
~ частинами dictate in sections
дикці|я ж. diction /ˈdıkʃn/: гарна
~я clear [good] diction; чистота
~ї purity of diction; enunciation
/ıˌnʌnsıˈeıʃn/
дилем|а ж. dilemma /dıˈlemә/:
стикнутися з ~ою run into a dilemma
дилетант ч. amateur /ˈæmәtәr/;
dilettante /ˌdılıˈtæntı/ (pl. dilettanti
/ˌdılıˈtænti:/)
динамізм
ч. dynamism
/ˈdaınәmızm/: ~ особистості personal dynamism
динаміка ж. 1. (хід розвитку
процесу) time history /taım ˈhıstәrı/
2. (рух, діяння, розвиток, характер
змін) dynamics /daıˈnæmıks/
~ цін movement of prices

динамiчний прикм. dynamic(al)
/daıˈnæmık(l)/: ~ стереотип псих.
dynamic stereotype
диплом ч. 1. (про освіту) degree
(certificate) /dıˈgri: (sәˈtıfıkәt)/: ~
державного зразка state-recognized
degree; ~ із відзнакою honours (амер.
honors) degree; diploma /dıˈplәʊmә/:
~ педагога diploma in education
2. (на конкурсі) certificate /sәˈtıfıkәt/
3. (випускна робота) dissertation
/ˌdısәˈteıʃn/; graduate work /ˈgrædʒʊeıt
wɜ:k/
захищати ~ have a viva (for undergraduate
degree)

дипломант ч. (переможець
конкурсу) diploma-winner /dıˈplәʊmә
wınәr/
дипломн|ий прикм. diploma

/dıˈplәʊmә/: ~а робота diploma thesis;
працювати над ~им проектом work
on a diploma project
дипломований прикм. certificated
/sәˈtıfıkәtıd/; professionally qualified
/prәˈfeʃnәlı ˈkwɒlıfaıd/; degreed
/dıˈgri:d/
директор ч. 1. director /dıˈrektәr/;
manager /ˈmænıdʒәr/ 2. (школи) (чоловік) head master /hed ˈmɑ:stәr (US:
ˈmæstәr)/; rector /ˈrektәr/; (жінка)
head mistress /hed ˈmıstrıs/; rect(o)ress /ˈrektә(rıs)/
дирекція ж. direction /dıˈrekʃn/;
administration /әd,mınısˈtreıʃn/: ~
школи administration of a school;
school administration
дисгармонія ж. disharmony
/dısˈhɑ:mәnı/;
discordance
/dıˈskɔ:dәns/
дисграфія ж. (набута втрата
здатності
писати)
dysgraphia
/dısˈgrafıә/
дисертант ч. dissertator
/ˌdısәˈteıtәr/; author of dissertation
/ˈɔ:θәr әv ˌdısәˈteıʃn /; candidate for a
degree /ˈkændidәt (US: ˈkændıdeıt) fәr
ә dıˈgri:/
дисертаці|я ж. thesis /ˈθi:sıs/ (pl.
theses /ˈθi:si:z/): захищати ~ю defend
[uphold] a thesis; подавати на розгляд
~ю present a thesis; кандидатська ~я
Doctor of Philosophy [Ph. D.] thesis;
писати ~ю під чиїмсь керівництвом write a dissertation under smbʼs
supervision; dissertation /ˌdısәˈteıʃn/:
автореферат ~ї abstracts from the
dissertation; відгук на ~ю opinion on
the dissertation; затвердження захисту
~ї approval of a dissertation; призна103
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чити дату захисту ~ї set [fix] the date /dıˈskʌs/; debate /dıˈbeıt/; dispute
for the defence of a dissertation
/dıˈspju:t/
захистити ~ю pass a viva;
(на)писати ~ю dissert

диск ч. disk /dısk/; disc /dısk/:
жорсткий диск комп. hard disc
дискваліфікація ж. disqualification /dısˌkwɒlıfıˈkeıʃn/
дискредитація
ж.
discredit
/dısˈkredıt/
дискримінація ж. discrimination /dıˌskrımıˈneıʃn/: ~ за статевою
ознакою (стосується конкретних
випадків) sex discrimination; позитивна ~ (підтримка соціальних груп,
які історично дискримінувалися)
positive discrimination; соціальна ~
social discrimination
дискурс ч. discourse /ˈdıskɔ:s/
дискурсивн|ий прикм. discursive
/dısˈkɜ:sıv/: ~е мислення/пізнання
discursive thinking/cognition
дискусiйн|ий прикм. 1. debatable
/dıˈbeıtәbl/: ~е питання debatable
question 2. (спірний) disputable
/dıˈspju:tәbl/
дискусі|я ж. discussion /dıˈskʌʃn/:
експертна ~я panel discussion; жвава
~я animated discussion; тема для ~ї a
subject for discussion; debate /dıˈbeıt/:
~ю спричинили розбіжності в
науковому співтоваристві з приводу
… debate was propmted by disagreement among the scientific community on …; dispute /dıˈspju:t/: гостра
~я an acrimonious [a bitter] dispute;
argument /ˈɑ:gjʊmәnt/

~ з кимось question with smb

дислексія ж. (набута втрата здатності читати) dyslexia
/dısˈleksıә/
диспансеризація ж. clinical
examination /ˈklınıkl ıgˌzæmıˈneıʃn/
диспозиція
ж.
disposition
/ˌdıspәˈzıʃn/
диспут ч. discussion /dıˈskʌʃn/;
debate /dıˈbeıt/
~ в університеті щодо злободенних
питань teach-in; проводити ~ ardue;
debater; dispute; учасник ~у disputant

дистанцiйн|ий прикм. 1. distant
/ˈdıstәnt/; distance /ˈdıstәns/: ~а освіта
distance education; ~е навчання
distance study 2. (керовний на відстані) remote /rıˈmәʊt/; remotely
operated /rıˈmәʊtlı ˈɒpereıtıd/
дистанці|я ж. (відстань) distance
/ˈdıstәns/: на великій/малій ~ї at a
great/short distance
зійти з ~ї withdraw; scratch

дисфазія ж. (втрата координації мовлення внаслідок ушкодження мозку) dysphasia /dısˈfeızıә/
дисциплін|а ж. 1. (дотримання порядку) discipline /ˈdısıplın/:
трудова ~а labour (амер. labor)
discipline; запроваджувати/підтримувати ~у enforce [establish]/ maintain discipline; слабка/сувора ~а lax
[loose]/firm [severe, strict] discipline
2. (навчальний предмет) subject
/ˈsʌbdʒıkt/: мовні/спеціальні/суспільні
вести ~ю join issue; тривала ~я diatribe; ~и linguistic/special/social subjects;
учасник ~ї discusser
суміжні ~и allied subjects; факультадискутувати
дієсл.
discuss тивна ~а optional [elective] subject
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neuroses; infantile /ˈınfæntaıl/: ~а
допитливість infantile curiosity; ~і
дисциплінований прикм. discip- розваги infantile pastimes
lined /ˈdısıplınd/: ~ учень disciplined
вихователька ~ого садка day-care
pupil
attendant; ~ий садок kindergarten; care home
дитин|а ж. child /tʃaıld/ (мн.
диференціація ж. differentiachildren /ˈtʃıldrәn/): бездоглядна/ tion /ˌdıfәrenʃıˈeıʃn/: ~ навчання
єдина/кинута/проблемна/ (розумово differentiation in teaching and learning
чи фізично) відстала/усиновлена
диференційован|ий
прикм.
~а
neglected
/only/abandoned/ differentiated /ˌdıfәrenʃıˈeıtıd/: ~е
problem [difficult]/ backward/adopted навчання differentiated teaching; ~ий
child; ~а іноземного робітника підхід до учнів differential approach
(гастарбайтера) child of alien laborer; to pupils
~а розлучених батьків child of
діагноз ч. diagnosis /ˌdaıәgˈnәʊsıs/:
divorced parents; влаштування ~и (до попередній/точний ~ tentative/
закладу чи родини) child placement; accurate diagnosis
жорстоке поводження з дітьми abuse
ставити ~ diagnose
of children; захист/розвиток ~и child
діагностика ж. diagnostics
protection/development; надзвичайно /ˌdaıәgˈnɔstıks/: ~ особистої вирозвинута ~а above-average child; хованості школярів diagnostics
права ~и children’s rights; центр of pupils’ individual breeding; ~ та
піклування про ~у child care centre
оцінка результатів навча льнодитинств|о с.
childhood
пізнаваль ної діяльності учнів
/tʃaıldhʊd/: виховання в ранньому diagnostics and evaluation of the
~і early childhood education; infancy result of studying and cognitive activity
/ˈınfәnsı/: з раннього ~а from earliest of pupils; психолого-педагогічна
infancy
~ psychological pedagogical diagохорона ~а child protection
nostics
дитяч|ий
прикм. child(’s)
діагностичн|ий прикм. diagnostic
/tʃaıld(z)/: ~а психологія child /ˌdaıәgˈnɔstıks/: ~ий тест diagnostic
psychology; ~ий алкоголізм/ аутизм/ test; науково обґрунтований зміст ~их
егоцентризм child alcoholism/autism/ процедур scientific-based content of
egocentrism; ~ий інкубатор [~і ясла] diagnostic procedures
child rearing; ~ий садок сімейного
діаграма ж. 1. (зображення
типу family child care home; child- математичної залежності) diagram
ren’s /ˈtʃıldrәnz/: ~а книжка/літера- /ˈdaıәgræm/: ~ у вигляді дерева tree
тура children’s book/literature; ~і diagram; plot /plɒt/ 2. (графічне золікувально-профілактичні заклади браження діяльності, її резульchildren’s medical and prophylactic татів) chart /tʃɑ:t/; diagram: зведена/
institutions; ~і неврози children’s секторна/стовпцева ~ assembled/
порушення ~и misconduct; привчати
дитину до ~и break a child
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circular/column diagram; graph /grɑ:f
US: græf/
діалект ч. dialect /ˈdaıәlekt/:
місцевий ~ local dialect
діалектик|а
ж.
dialectics
/ˌdaıәˈlektıks/: закони ~и laws of
dialectics
діалектичн|ий прикм. dialectic(al) /ˌdaıәˈlektık(l)/: ~е мислення
dialectic thinking; ~ий метод
dialectical method; потрібен ~ий
синтез, а не (просто) аналіз one
calls for dialectical synthesis and not
analysis
діалог ч. 1. dialogue /ˈdaıәlɒg/
(амер. dialog /ˈdaıәlɔ:g/): внутрішній/
конфліктний ~ internal/adversary
[competitive] dialog(ue); комп’ютер
здійснює ~ із користувачем the
computer carries on a dialog(ue) with
the user 2. (між людьми або людини з машиною тж) conversation
/ˌkɒnvәˈseıʃn/
діалогов|ий прикм. conversational
/ˌkɒnvәˈseıʃnl/: ~е навчання/спілкування conversational education/intercourse
~ий режим комп. interactive environment

діапазон ч. 1. (зміни величин,
значень) range (of values) /reındʒ
(әv ˈvælju:z)/: віковий ~ age range;
змінюватися за величиною у ~і від
... до ... range in value from … to …
2. (обсяг, можливості) gamut
/ˈgæmәt/; spectrum /ˈspektrәm/
~ змін turn-down; ~ значень даних data
span; широкий ~ перен. versatillity

дієвість ж. effectiveness
/ıˈfektıvnıs/: ~ підготовки кадрів
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effectiveness of training; training
effectiveness 2. (про заходи тощо)
effectualness /ıˈfektʃʊәlnıs/
дієта ж. diet /ˈdaıәt/
дієтика ж (наука про режими
харчування) dietetics /ˌdaıәˈtetıks/
дізна|ватися дієсл. learn* /lɜ:n/:
свого часу ви про все ~єтеся you will
learn everything when the time comes;
come to know /kʌm tә nәʊ/; see /si:/:
пізніше ми ~ємося більше про цей
алгоритм we will see more about the
algorithm later
дійов|ий прикм. (ефективний)
efficient /ıˈfıʃnt/; effective /ıˈfektıv/:
~і засоби/заходи effective means/
measures
дiйсний прикм. 1. (який існує
насправді) actual /ˈæktʃʊәl/: ~ стан
речей actual state of things [affairs]; ~
факт actual fact; real /rıәl/ 2. (чинний)
valid /ˈvælıd/; true /tru:/
дiйсн|ість ж. 1. (те, що насправді
існує, реальність) reality /rıˈælәtı/;
actuality /ˌæktʃʊlәtı/ 2. (чинність)
validity /vәˈlıdәtı/
у ~ості in actual fact; in reality; actually

дiйсно присл. 1. really /ˈrıәlı/: ~
важливі питання треба обговорити
в першу чергу the really important
questions must be discussed first;
actually /ˈæktʃʊlı/ 2. (звичайно)
be sure /bi: ʃʊәr/; (вставне слово)
indeed /ınˈdi:d/ 3. (вставне слово у
наук. текстах) this can be proved as
follows... /ðıs kәn bi: pru:vd әz ˈfɒlәʊz/;
to demonstrate... /tә ˈdemәnstreıt/
ділити дієсл. 1. (розподіляти) divide /dıˈvaıd/; share /ˈʃeәr/
2. (спільно використовувати тощо)
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share 3. (на частини) divide: ~
сторінку навпіл divide page into
two parts; ~ клас на групи divide the
class into groups 4. (класифікувати,
групувати) classify /ˈklæsıfaı/; group
/gru:p/ 5. мат. divide
ділитися дієсл. 1. (на частини)
divide into /dıˈvaıd ˈıntә/: діти
діляться на групи залежно від віку
the children are divided into groups
according to their age 2. (давати
комусь частину свого) share /ˈʃeәr/:
~ з кимось досвідом share oneʼs
experience with smb; ~ враженнями/спогадами share impressions/
reminiscences
ділянка ж. 1. (частина поверхні
чогось) area /ˈeәrә/; section /ˈsekʃn/
2. (галузь, сфера знань тощо) area;
field /fi:ld /; department /dıˈpɑ:tmәnt/
дім ч. 1. (будівля) house /ˈhaʊs/
2. (домівка) home /ˈhәʊm/: прикутий
до дому homebound
діставати дієсл. 1. fetch /fetʃ/
2. (одержувати) obtain /әbˈteın/;
come* by /kʌm baı/: цю книжку важко
дістати this book is difficult to come by
дiючий прикм. 1. (який перебуває
у дії) active /ˈæktıv/; acting /ˈæktıŋ/
2. (який експлуатується) operating
/ˈɒpereıtıŋ/; operative /ˌɒpәrәtıv US:
ˌɒpәreıtıv/ 3. (який зберігає силу дії)
in force /ın fɔ:s/

кою) performance /pәˈfɔ:mәns/; (результат, ефект, вплив) action; effect
/ıˈfekt/ 3. мат. operation: виконувати
арифметичну дію над чимось
perform an arithmetic operation on smth
4. (експлуатація) action; operation;
service /ˈsɜ:vıs/: вводити щось у дію
put smth in(to) action [into operation,
into service]; виводити щось із дії
remove [withdraw] smth from action
[from operation, from service]

~ї над числами manipulation(s) of
numbers; приводити щось у ~ю actuate
[drive] smth; руйнівна ~я destructive
effect

діяльн|ість ж. 1. (дії людей)
activities /ækˈtıvәtız/: громадська/
наукова/суспільна ~ість public/
scientific/social activities; ~ість на
вільному повітрі outdoor activities;
~ість поза межами розкладу extracurricular activities; організувати
розумову ~ість учнів на уроці
direct the pupils’ mental activities
at the lesson; пізнавальна ~ість
людини human cognitive activities
2. (функціювання чогось) activity
/ækˈtıvәtı/:
~ість
педагога/
учня в педагогічному процесі pedagogue’s/ pupil’s activity
in pedagogical process; ключові/
пріоритетні напрями ~ості key/
priority areas of activity; свідома/
постійно ~ standing
цілеспрямована ~ість conscious/
дi|я ж. 1. (функціювання) action purposeful activity; action /ˈækʃn/:
/ˈækʃn/: навчальна ~я educatio- розумова/фізична ~ість mental/
nal action; ефективні/невідкладні/ physical action
негайні/рішучі/спільні ~ї effective/
сфера ~ості province; service
emergency/immediate/decisive /joint
дiяння
с.
action
/ˈækʃn/:
[united] actions; operation /ˌɒpәˈreıʃn/ сповільнене ~ moderating action;
2. (функціювання, з якісною оцін- acting /ˈæktıŋ/
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дiяти дієсл. 1. (здійснювати
дію) act /ækt/: ~ відповідно до своїх
переконань act up to opinions; ~
необдумано act in a haphazard way;
~ самостійно act on oneʼs (own)
authority; діяти спільно act together
2. (функціювати) operate /ˈɒpereıt/;
function /ˈfʌŋkʃn/; work /wɜ:k/; run*
/rʌn/ 3. (впливати на щось) affect
/әˈfekt/ 4. (про документ, закон) be*
valid /bi: ˈvælıd/; be* in force /bi: ın
fɔ:s/
для прийм. 1. for /fәr/: ~ вивчання
for the purpose of studying 2. (по відношенню до чогось) to /tә/: бути прозорим
~ чогось be transparent to smth
~ того, щоб... (перед підметом або
додатком) in order to [that]…

до прийм. 1. (коли йдеться про
межу розповсюдження дії) to /tә/:
до цього часу цей метод не одержав
широкого розповсюдження the method
has not been widely used to date 2. (коли йдеться про верхню межу) up to
/ʌp tә/ 3. (коли йдеться про нижню
межу) down to /daʊn tә/ 4. (коли
йдеться про певний момент) to; until
/әnˈtıl/ 5. (коли йдеться про кінцевий
стан) to: читайте до таких слів … read
down to the words … 6. (коли йдеться
про послідовність подій) before
/bıˈfɔ:r/; prior to /ˈpraıәr tә/: до чийогось
призначення prior to smbˈs appointment 7. (перед) ahead of smth /әˈhed әv/
8. (приблизно) about /әˈbaʊt/
добиватися дієсл. 1. obtain
/әbˈteın/; attain /әˈteın/: ~ раціональності конструкції attain an efficient
structure 2. (досягати) achieve
/әˈtʃi:v/: добитися свого achieve
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purpose 3. (забезпечувати) secure
/sıˈkjʊәr/ 4. (прагнути чогось) seek
/si:k/
добирати дієсл. 1. (підбирати)
choose* /tʃu:z/; fit* /fıt/; select /sıˈlekt/
2. (сортувати) assort /әˈsɔ:t/
добре присл. well /wel/: вони
~ розуміли основну ідею they
understood the concept well; дуже
~ very well; я знаю цей предмет ~ I
know the subject well
добробут ч. well being /wel ˈbi:
ıŋ/; welfare /ˈwelfeәr/
добровiльн|ий прикм. voluntary
/ˈvɒlәntrı US: ˈvɒlәnterı/: ~а організація/робота voluntary organisation/
work; ~е відвідування занять (у
гуртку тощо) voluntary attendance;
~е товариство voluntary society; на
~их засадах on a voluntary basis
добродiйн|ий прикм. 1. beneficial
/ˌbenıˈfıʃl/; beneficent /bıˈnefısnt/:
~а допомога beneficent aid [help]
2. (благодійний) charitable /ˈtʃærıtәbl/:
із ~ою метою for a charitable purpose;
charity /ˈtʃærıtı/: ~ий захід charity
drive; philanthropic /ˌfılænˈθrɒpık/
добродiйність ж. 1. benefaction
/ˌbenıˈfækʃn/
2.
(благодійність)
charity /ˈtʃærәtı/: збирання коштів
на добродійність charity fundraising;
philanthropy /fıˈlænθrәpı/
доброзичлив|ість kindness
/ˈkaındnıs/; good will /gʊd wıl/: вияв
~ості manifestation of good will
доброякісний прикм. goodquality /gʊd ˈkwɒlәtı/; sound /saʊnd/
добування extraction /ıkˈstrækʃn/;
obtaining
/әbˈteınıŋ/;
preparing
/prıˈpeәrıŋ/
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добувати дієсл. gain /geın/: ~
інформацію gain information; obtain
/әbˈteın/
довг|ий прикм. long /lɒŋ US: lɔ:ŋ/:
цей метод використовують протягом
~ого часу this method has for long
been used
доведення с. 1. (дія) driving
/draıvıŋ/; reducing /rıˈdju:sıŋ US:
rıˈdu:sıŋ/ 2. (гіпотези, теореми) proof
/pru:f/: ~ від супротивного indirect
proof; proof by contradiction; строге
~ rigorous proof 3. (неспростовний
факт, документ) evidence /ˈevıdәns/
4. (підтвердження, демонстрація)
demonstration /ˌdemәnˈstreıʃn/
без ~ supposedly

дов|ід ч. argument /ˈɑ:gjʊmәnt/:
~ід на користь чогось an argument for
smth; зробити свої ~оди зрозумілими
для слухачів bring arguments within
the sweep of audience; reason(ing)
/ˈri:zn(ıŋ)/: висувати [наводити]
~оди present [put forward, set forth]
oneʼs reasons; спростовувати ~оди
disprove oneʼs reasons
довідк|а ж. 1. information
/ˌınfәˈmeıʃn/: звертатися за ~ою
apply for information 2. (документ)
certificate /sәˈtıfıkәt/: ~а навчального закладу про те, що … certificate from an educational institution
that …; ~а про стан здоров’я health
certificate; note /nәʊt/: ~а-виклик
навчального закладу authorization
note issued by an academic establishment
довідков|ий прикм. reference
/ˈrefrәns/: ~а література reference

books; ~ий матеріал для вчителя
teacher reference material
довiдник ч. reference book
/ˈrefrәns bu:k/: шукати необхідний
матеріал у ~у consult a reference book
for the necessary material; manual
/ˈmænjʊәl/
~ учителя teachers’ guide

довiдуватися дієсл. 1. find* out
/faıd aʊt/ 2. (розпитувати) inquire (про
щось – of, about; про когось – after, for)
/ınˈkwaıәr (әv, әˈbaʊt, ˈa:ftәr (US: ˈæftәr),
fәr)/
довiльн|ий прикм. 1. arbitrary
/ˈɑ:bıtrәrı US: ˈɑ:bıtrerı/: ~а відповідь
arbitrary answer; у ~ій формі in
arbitrary form; random /ˈrændәm/: ~ий
доступ random access 2. (необовʼязковий) optional /ˈɒpʃәnl/; voluntary
/ˈvɒlәntrı US: ˈvɒlәnterı/
довiр|а ж. trust /trʌst/: ~а
у вихованні trust in education;
confidence /ˈkɒnfdıәns/: виправдати
чиюсь ~у justify smbʼs confidence;
зловживання ~ою confidence job
[trick]; користуватися чиєюсь ~ою
enjoy smbʼs confidence; credit /ˈkredıt/
втрата ~и discredit; позбавляти ~и
discredit

довiрливий прикм. 1. trustful
/trʌstfl/;
confiding
/kәnˈfaıdıŋ/
2. (легковірний) credulous /ˈkredjʊlәs
US: ˈkredʒʊlәs/
довiрчий
прикм.
confidence
/ˈkɒnfıdәns/: ~ інтервал confidence
interval; tolerance /ˈtɒlәrәns/
довіряти дієсл. 1. (вірити
комусь) trust smb /trʌst/: ~ учням
trust the pupils 2. (вірити чомусь)
give* credence to smth /gıv ˈkri:dns tә/
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3. (доручати) entrust /ınˈtrʌst/: ~ комусь щось entrust one with smth; commit
/kәˈmıt/
довкiлля с. environment
/ınˈvaıәrәnmәnt/;
scene
/si:n/;
surrounding medium /sәˈraʊndıŋ
ˈmi:dıәm/
довкiльний прикм. 1. (навколишній) lying around /ˈlaııŋ әˈraʊnd/
2. (що оточує) surrounding /sәˈraʊndıŋ/ 3. (що стосується довкілля)
environmental /ınˌvaıәrәnˈmentl/
доводити дієсл. 1. bring* (to) /brıŋ
(tә)/: ~ до відома батьків bring to the parents’ notice; ~ до сучасного рівня bring
to date; lead* (to) /li:d (tә)/ 2. (гіпотезу,
теорему тощо) prove /pru:v/: ~
правильність своїх методів prove oneʼs
own methods correct; ~ протилежне
prove the contrary; що й треба було
довести as was to be proved [лат.
Q.E.D. − quod erat demonstrandum]; не
можу цього довести, але я упевнений
I can’t prove it, but I’m certain 3. (фактами, документами) present smth as
evidence of smth /prıˈzent .. әz ˈevıdәns
әv/ 4. (підтверджувати) demonstrate
/ˈdemәnstreıt/: переконливо ~ demonstrate convincingly; show /ʃәʊ/
5. (стверджувати) argue for smth
/ˈɑ:gju: fәr/; argue that... /ˈɑ:gju: ðæt/:
можна довести, що... it can be argued
that... 6. (заставити повірити) seek*
to prove /si:k tә pru:v/: спробуємо
довести, що... we seek to prove that...
7. (доопрацьовувати) develop smth
operationally /dıˈvelәp .. ˌɒpәˈreıʃәnlı/
8. (до певного стану) bring* to
smth /brıŋ tә/: ~ розпочату справу до
кінця bring the work one has begun to
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completion; carry to smth /ˈkærı tә/: ~
щось до досконалості carry smth to
perfection
~ щось до максимуму/мінімуму
maximize/minimize

догад|ка ж. surmise /sәˈmaız/;
conjecture /kәnˈdʒektʃәr/: ~ка за
контекстом conjecture formed from
the context; guess /ges/: помилкова
~ка wrong guess [conjecture]
висловлювати ~ку surmise; conjecture;
заснований на ~ці conjectural

доган|а ж. reprimand /ˈreprımɑ:nd
US: ˈreprımænd/: сувора ~а з
попередженням severe reprimand
and warning; оголосити комусь ~у
give smb a reprimand; одержати ~у
get a reprimand
виносити ~у reprimand; (з)робити ~у
розм. call over the coals

догляд ч. 1. (обслуговування)
attendance /әˈtendәns/: лікарський
~ medical attendance; care /keәr/: ~
за дитиною протягом дня day care
2. (перевірка) inspection /ınˈspekʃn/;
examination /ıgˌzæmıˈneıʃn/
доглядати дієсл. 1. look for /lʊk fər/
2. (за кимось/чимось) look after /lʊk
ˈa:ftәr (US: ˈæftәr)/ 3. (контролювати)
superintend /ˌsu:pәrınˈtend/
доглядач ч. caretaker /ˈkeәteıkәr/
догм|а ж. dogma /ˈdɒgmә US:
ˈdɔ:gmә/: відкидати ~у reject the
dogma
догматизм
ч. dogmatism
/ˈdɒgmәtızәm US: ˈdɔ:gmәtızәm/
догматичн|ий прикм. dogmatic
/dɒgˈmәtık US: dɔ:gˈmәtık/: ~е навчання dogmatic teaching [instruction];
doctrinal / dɒkˈtraınl US: ˈdɒktrınl/
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догов|iр ч. 1. contract /ˈkɒntrækt/ 4. (понаднормовий) extra /ˈekstrә/: ~ий
2. політ. treaty /ˈtri:tı/; pact /pækt/
тираж extra edition; ~і бали (для
обумовлений ~ ором contracted
одержання кращої оцінки) extra
додавання, додання с. 1. addition credit 5. (у плануванні експерименту)
/әˈdıʃn/; adding /ˈædıŋ/ 2. (збіль- replicate /ˈreplıkıt/: ~ий експеримент
шення) augment /ɔ:gˈment/ 3. мат. replicate experiment 6. (який слугує
addition 4. (дописування) subjunction додатком до чогось) supplemen/sәbˈdʒekʃn/
tary: ~і заняття (з певного предмета)
дода|вати дієсл. 1. add (to smth) supplementary studies
/æd (tә)/: ми повинні подумки ~вати
~а підготовка кадрів bridging training
«наскільки мені відомо» до всього,
додатково присл. in addition /ın
що говоримо we must silently add «as әˈdıʃn/; additionally /әˈdıʃnlı/; extra
far as I know» to everything we say; /ˈekstrә/
хто хоче щось ~ти до сказаного?
додатний прикм. positive
розм. does anyone want to add to /ˈpɒzәtıv/: ~ напрям positive direction
what has been said? 2. (збільшувати)
додаток ч. 1. (доповнення)
augment /ɔ:gˈment/ 3. (долучати) addition /әˈdıʃn/: на ~ до сказаного...
append /әˈpend/: ~вати список append in addition to the foregoing... 2. (до
a list; переклад ~ється до оригіналу газети) supplement /ˈsʌplımәnt/
the translation is appended to the 3. (до книги) appendix /әˈpendıks/ (pl.
original 4. (до документа тощо) appendices /әˈpendısi:z/); addendum
annex /әˈneks/: ~вати до угоди annex /әˈdәndәm/ (pl. addenda /әˈdәndә/)
to treaty 5. мат. add
4. (до документа) enclosure /ınˈklәʊʒәr/
додатков|ий прикм. 1. added
додержуватися дієсл. 1. (теорії,
/ˈædıd/: ~е завдання added task; гіпотези) adhere /әdˈhıәr/; stick* /ˈstık/
~і послуги value-added servers; 2. (виконувати обіцяне) abide by smth
additional /әˈdıʃnl/: давати ~і вправи /әˈbaıd baı/; follow /ˈfɒlәʊ/ 3. (правил
give additional practice; ставити ~і запи- тощо) observe /әbˈzɜ:v/ 4. (погляду
тання (на іспиті тощо) ask additional тощо) cling* /klıŋ/
questions; це вимагає ~ої підготовки
доза ж. dose /ˈdәʊs/: давати
this requires additional preparation; матеріал невеликими ~ми present the
ancillary /ænˈsılәrı US: ˈænsәlerı/: material in small doses
потрібні ~і докази ancillary evidence
дозв|іл ч. 1. permission /pәˈmıʃn/:
is needed 2. (який робить щось за письмовим ~олом ректора by
пов нішим, більш за вер шеним) written permission of the rector; з
supplementary /ˈsʌplımәntrı/: ~ий чийогось ~олу with smbʼs permission;
матеріал supplementary material; leave /li:v/: він попросив ~олу
accessory /әkˈsesәrı/: ~а стимуля- відвідувати лекції he asked for
ція псих. accessory stimulation leave to attend lectures; authorization
3. (другорядний) subsidiary /sәbˈsıdıәrı/ /ˌɔ:θәraıˈzeıʃn US: ˌɔ:θәrıˈzeıʃn/;
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allowance /әˈlaʊәns/ 2. (документ)
permit /ˈpɜ:mıt/: ~іл на виконання
робіт permit to work 3. (офіційний)
licence (амер. license) /ˈlaısns/
дозвiлл|я с. leisure (time) /ˈleʒәr
(US: ˈli:ʒәr) (taım)/: ~я дітей leisure
time occupations of the children; на
~і at leisure; присвячувати своє ~я
чомусь give up oneʼs leisure time
to smth; spare-time /ˈspeәr ˈtaım/:
організувати ~я учнів organize the
pupils’ spare-time
дозволений прикм. permitted
/pәˈmıtıd/; allowed /әˈlaʊd/
дозвол|яти дієсл. 1. admit /әdˈmıt/;
allow /әˈlaʊ/; permit /pәˈmıt/; let* /let/:
~ьте мені подумати/пояснити let me
think/explain; licence (амер. license)
/ˈlaısns/ 2. (давати можливість)
enable /ıˈneıbl/: ця розвідка ~ить нам
зробити теоретичні висновки the
investigation will enable us to draw
theoretical conclusions
~ьте сказати I beg to say

дозован|ий прикм. 1. measured
/ˈmeʒәd/
2.
(за
витратами)
metered /ˈmi:tәd/ 3. (за пропорціями) proportioned /prәˈpɔ:ʃnd/;
graduated /ˈgrædʒʊeıtıd/: ~е фізичне
навантаження graduated physical
exercise
дозування с. 1. (кількість)
dosage /ˈdәʊsıdʒ/; weight /weıt/
2. (процес) measuring /ˈmeʒәrıŋ/;
weighting-out /ˈweıtıŋ aʊt/; proportioning /prәˈpɔ:ʃnıŋ/ (див. пояснення
до дозований)
дозувати дієсл. 1. measure /ˈmeʒәr/
2. (за масою) weight out /ˈweıt aʊt/
доказ ч. 1. argument /ˈɑ:gjʊmәnt/;
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proof /pru:f/: неспростовний/переконливий ~ irrefutable /conclusive
proof; це не потребує ~ів this requires
no proof 2. (незаперечний факт,
документ)
evidence
/ˈevıdәns/:
переконливий ~ convincing evidence
3. (підтвердження, демонстрація)
demonstration /ˌdemәnˈstreıʃn/
наводити ~и bring forth evidence [proofs]

докладн|ий прикм. detailed
/ˈdi:teıld US: dıˈteıld/: ~е пояснення
detailed explanation; ~ий аналіз
тексту detailed analysis of a text;
~ий запис (лекції тощо) /опис/
план detailed notes/descripttion/plan;
давати ~і вказівки (про завдання)
give detailed directions; circumstantial
/ˌsɜ:kәmˈstænʃl/: ~а доповідь circumstantial report
докладно присл. 1. minutely
/maıˈnju:tlı US: maıˈnu:tlı/; in (full)
detail /ın (fʊl) ˈdi:teıl US: dıˈteıl/; at
(great) length /әt (ˈgreıt) leŋθ/: ми ~
обговорили це питання we discussed
the matter at length 2. (ґрунтовно)
circumstantially /ˌsɜ:kәmˈstænʃlı/
доконаний прикм. accomplished
/әˈkʌmplıʃt/: ~ факт accomplished fact
докорiнн|ий прикм. fundamental
/ˌfʌndәˈmentl/: ~е покращення викладання fundamental improvement of
teaching; radical /ˈrædıkl/
проводити ~і реформи reform radically

доктор ч. 1. (лікар) doctor /ˈdɒktәr/;
physician /fıˈzıʃn/ 2. (учений ступінь)
doctor: ~ богослов’я/літератури/
медицини/права/технічних наук/філософії Doctor of Divinity/
Letters [Literature]/ Medicine/Laws/
Engineering/Philosophy
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докторант ч. candidate for a
doctor’s degree /ˈkændidәt (US:
ˈkændıdeıt) fәr ә ˈdɒktәrz dıˈgri:/
докторантура
ж.
doctoral
studies /ˈdɒktәrәl ˈstʌdız/; doctorate
/ˈdɒktәrәt/
доктрин|а ж. doctrine /ˈdɒktrın/:
витоки/засвоєння ~и derivation/
embracement of a doctrine; застаріла/
складна
~а
outworn/profound
doctrine; відкидати ~у reject a
doctrine; teaching /ˈti:tʃıŋ/
документ
ч.
1.
document
/ˈdɒkjʊmәnt/: датувати ~ date a
document; використовувати ~ як
доказ чогось use a document in
evidence of smth; розмножувати
~ copy [duplicate] a document; bill
/bıl/; script /skrıpt/ 2. (посвідчення)
identification card /aıˌdentıfıˈkeıʃn kɑ:d/
~и про освіту certificates of education

документальний прикм. documentary /ˌdɒkjʊˈmenterı/: ~ фільм
documentary film
документаці|я ж. 1. documentation /ˌdɒkjʊmenˈteıʃn/: наукова/супровідна
~я
scientific/
in-line documentation; documents
/ˈdɒkjʊments/: вести ~ю класу
write documents of pupils’ class
2. (порадник, настанови) instruction
[technical] manual(s) /ınˈstrʌkʃn
[ˈteknık] ˈmænjʊәl(z)/
проектна
specifications;
specifications

~я design plans and
технічна ~я engineering

долати дієсл. overcome /ˌәʊvәˈkʌm/: це утруднення можна по~ за
рахунок чогось this disadvantage can
be overcome at the expence of smth

домагатися дієсл. 1. (досягати)
achieve /әˈtʃi:v/: ~ єдності вимог
до вихованців achieve the unity of
demands to pupils 2. (забезпечувати)
secure /sıˈkjʊәr/
домашн|ій прикм. home /hәʊm/:
~є господарство home economics;
~є завдання homework; ~я освіта
home education [tuition]; обсяг ~ього
завдання amount of homework;
характер ~ього завдання nature of
homework; давати ~є завдання set
homework
домінанта ж. (основна ідея)
dominating idea /ˌdɒmıˈneıtıŋ aıˈdıә/;
leitmotif /ˈlʌıtmәʊti:f/
домінувати дієсл. 1. (панувати)
dominate (over) /ˈdɒmıneıt (ˈәʊvәr)/
2.
(переважати)
predominate
/prıˈdɒmıneıt/ 3. (відігравати провідну роль) lead* /li:d/
домовленість ж. 1. arrangement
/әˈreındʒmәnt/; agreement /әˈgri:mәnt/:
попередня ~ tentative agreement
2. (угода) understanding /ˌʌndәˈstændıη/
домов|лятися дієсл. 1. (з кимось
про щось) arrange with smb about
smth /әˈreındʒ wıð .. әˈbaʊt/: ми
~илися, що буде прочитано ряд
лекцій we arranged for a number
of lectures; agree (upon smth)
/әˈgri: (әˈpɒn)/: ~лятися заздалегідь
agree beforehand; settle /setl/
2. (остаточно вирішувати) clinch
/klınʧ/; (док. тж) reach an agreement /ri:ʧ әn әˈgri:mәnt/: ~итися про
єдині вимоги reach an agreement
about uniform requirements
донизу присл. down /daʊn/;
downward /ˈdaʊnwәd/; all the way
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down [to the bottom] /ɔ:l ðә weı daʊn ~і discussion on a lecture; заслухати
[tɒ ðә ˈbɒtәm]/
~ь hear a lecture 2. (звіт) report
згори ~ from top to bottom
/rıˈpɔ:t/: ~ь про результати роботи
доопрацювання с. 1. (викін- (про хід роботи) progress report;
чування)
finishing
/ˈfınıʃıŋ/ тема ~і the topic of a report; готувати2. (внесення змін) modification ся до ~і prepare for oneʼs report; (з)
/ˌmɒdıfıˈkeıʃn/; rework /rıˈwɜ:k/
робити ~ь make a report; поповнити
доопрацьовувати дієсл. 1. (ви- ~ь новими даними bring the report
кінчувати) finish /ˈfınıʃ/ 2. (ви- up-to-date
являти й усувати вади) debug
звітна ~ь report
/ˌdi:ˈbʌg/ 3. (вносити зміни) modify
доповнення с. 1. (дія) addition
/ˈmɒdıfaı/
/әˈdıʃn/: вносити ~ make additions; на
допитлив|ий прикм. curious ~ до того, що було сказано in addition
/ˈkjʊәrıәs/; keen /ki:n/; inquiring to what has been said; на ~до цього in
/ınˈkwaıәrıŋ US: ˈınkwәrıŋ/: бути ~им addition to this 2. (те, що доповнює)
have an inquiring nature
complement /ˈkɒmplımәnt/; suppleдопитлив|ість ж. curiosity ment /ˈsʌplımәntl/ 3. (до документа)
/ˌkjʊәrıˈɒsәtı/: дитяча ~ість infantile annex /әˈneks/: ~ до угоди annex to a
curiosity; задовольняти дитячу ~ість treaty
satisfy children’s curiosity
доповн|ювати дієсл. 1. (додававідсутність ~ості incuriousness
ти, долучати) add smth to smth /æd
доповідати дієсл. 1. (робити .. tә/: хто хоче ~ити відповідь? does
доповідь на науковому заході) anyone want to add to the answer?;
read [present] a paper on smth /ri:d furnish out /ˈfɜ:nıʃ aʊt/ 2. (робити
[prıˈzent] ә ˈpeıpәr ɒn/ 2. (звітувати повнішим) complement /ˈkɒmplımәnt/
про посадові дії, результати) report 3. (надавати додаткових якостей)
/rıˈpɔ:t/: ~ комусь про щось report supplement /ˈsʌplımәnt/: ~ювати
smb about smth; він повинен був новими подробицями supplement
регулярно ~ про все, що робив he with new details
had to report regularly on everything
допомагати дієсл. 1. help /help/:
he did 3. (повідомляти про щось) він мені дуже допоміг у роботі
advise of smth /әdˈvaiz әv/
he helped me very much with my
r
доповідач ч. reporter /rıˈpɔ:tә /; work; aid /eıd/ 2. (сприяти) promote
speaker /ˈspi:kәr/: основний ~ /prәˈmәʊt/
principal speaker; чи є запитання до
допомiжний прикм. 1. auxiliary
~а? has anyone questions to ask the /ɔ:gˈzılıәrı/: навчально-~ персонал
speaker?; lecturer /ˈlektʃәrә/
auxiliary educational stuff; subsidiary
доповід|ь ж. 1. (наукова) paper /sәbˈsıdıәrı/ 2. (другорядний) se/ˈpeıpәr/: прочитати (наукову) ~ь read condary /ˈsekәndrı US: ˈsekәnderı/
a paper; lecture /ˈlektʃәr/: обговорення 3. (резервний) backup /ˈbækʌp/
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допомог|а ж. 1. help /help/:
грошова/матеріальна/моральна
~а financial/ material/ moral help;
надавати ~у учневі render help
to the pupil; assistance /әˈsıstәns/:
ефективна/необхідна ~а effective /
necessary assistance; ~а в пошуку
роботи job search assistance; пропонувати ~у offer assistance; aid /eıd/:
~а у навчанні/розвитку learning/
development aid; allowance /әˈlaʊәns/:
~а багатосімейним family allowance;
~а на перепідготовку/ підготовку training/retraining allowance
2. (страхова, на навчання тощо)
benefit /ˈbenıfıt/: ~а на навчання
educational benefit
~а при зміні професії vocational
guidance; з(а) ~ою with the help [aid]
(of); by means of; by virtue of; лат. via

~ти когось до іспитів enter smb for
examinations; ~ти помилку (у диктанті
тощо) make a mistake; (у роботі)
commit an error

допустимий прикм. 1. (дозволений, що не викликає заперечень)
allowable /әˈlaʊәbl/; permissible
/pәˈmısәbl/ 2. (можливий, що сприймається як доказ) admissible
/әdˈmısәbl/ 3. (прийнятний) acceptable /әkˈseptәbl/
максимально

~

tolerable;

limiting

допущен|ня с. 1. (припущення)
assumption
/әˈsʌmpʃn/:
надалі
ми повинні відмовитися від цих
~ь further we are to give up these
assumptions 2. (дозвіл) admission
/әdˈmıʃn/ 3. (схвалення, прийняття)
approval /әˈpru:vl/
дорадч|ий прикм. deliberative
/dıˈlıbәrәtıv/; extension /ıkˈstenʃn/: ~а
програма у промисловості industrial
extention; ~а служба extension service
доречн|ий прикм. appropriate
/әˈprәʊprıәt/: ~е питання appropriate
question; ~ий приклад appropriate
example
доречно присл. (доцільно) to
the point /tә ðә ˈpɔınt/; relevantly
/ˈrelәvәntlı/
дорiвнювати дієсл. be* equal to
smth /bi: ˈi:kwәl tә/; equal /ˈi:kwәl/;
(про суму) total /ˈtәʊtl/
дорожн|ій прикм. 1. road /rәʊd/:
~я безпека road safety; ~ій знак road
sign 2. (для подорожі) traveling
/ˈtrævlıŋ/

допрофесiйн|ий прикм. prevocational
/ˌpri:vәʊˈkeıʃәnl/:
~а
підготовка pre-vocational training; ~е
навчання pre-vocational education
допуск ч. 1. (дозвіл) permit
/ˈpɜ:mıt/;
allowance
/әˈlaʊәns/
2. (доступ) access /ˈækses/ 3. (допустиме
відхилення)
tolerance
/ˈtɒlәrәns/: (по)за межами ~у out of
tolerance; у межах ~у in-tolerance
допуска|ти дієсл. 1. (дозволяти)
allow /әˈlaʊ/; admit /әdˈmıt/: ~ти
до занять admit to classes 2. (у
міркуваннях, доведеннях) assume
[suppose, let*] smth be /әˈsju:m US:
әˈsu:m [sәˈpәʊz , let] .. bi:/ 3. (схвалювати, приймати) approve /әˈpru:v/
4. (вважати за можливе) admit: ці
~ьо-транспортна
слова не ~ють іншого тлумачення
the words admit no other interpretation accident

пригода

traffic
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доросл|ий ч. adult /ˈædʌlt/:
грамотність [письменність] серед
~их adult literacy; книжки для ~их
books for adults; під наглядом ~их
under adult supervision; рівень
грамотності [письменності] серед
~их adult literacy rate; центр освіти
~их adult education center (амер.
centre)
доруча|ти дієсл. 1. trust /trʌst/;
entrust /ınˈtrʌst/: я ~ю це вам I entrust
it to you 2. (службові обовʼязки)
consign /kәnˈsaın/; recommend
/rekәˈmend/
доручення с. 1. (завдання)
entrustment /ınˈtrʌstmәnt/; instruction /ınˈstrʌkʃn/; message /ˈmesıdʒ/
2. (дрібне) errand /ˈerәnd/ 3. (документ) letter [warrant] of authority
[attorney] /ˈletәr [ˈwɒrәnt US: ˈwɔ:rәnt]
әv ɔ:ˈθɒrәtı [әˈtɜ:nı]/ 4. (повноваження) power of attorney /ˈpaʊәr әv
әˈtɜ:nı/; proxy /ˈprɒksı/
за ~м by proxy

робіт available operational experience;
накопичити ~ педагогічної роботи
accumulate teaching [educational]
experience; передавати свій ~ комусь
pass on oneʼs experience to smb;
розповсюджувати ~ кращих учителів
popularize the experience of the best
teachers; як показав ~... as experience
has shown...; experience shows that...
що ґрунтується на ~і experiential

досвiдчений прикм. experienced
/ıkˈspıәrıәnst/: ~ учитель experienced
teacher
досить присл. 1. (із позитивним
відтінком) fairly /ˈfeәlı/: ~добре
розуміти англійську мову understand
English fairly well; ~ точні цифри
fairly exact figures 2. (із нейтральним
або негативним відтінком) rather
/ˈrɑ:ðәr US: ˈræ:ðәr/: тест буде ~
важким the test will be rather difficult;
це ~ важка задача it is rather a difficult
problem
досконал|ий прикм. 1. perfect
/ˈpɜ:fıkt/: ~ий експеримент perfect
experiment; consummate /ˈkɒnsjʊmeıt/:
~а майстерність consummate skill;
2. (бездоганний) faultless /ˈfɔ:ltlıs/
3. (повний) thorough /ˈθʌrә US:
ˈθʌrәʊ/
досконал|ість с. perfection
/pәˈfekʃn/: досягти ~ості attain [reach]
perfection; thoroughness /ˈθʌrәnıs
US: ˈθʌrәʊnıs/;
accomplishment
/әˈkʌmplıʃmәnt US: әˈkɒmplıʃmәnt/
досконало
присл.
perfectly
/ˈpɜ:fıktlı/

досвід ч. experience /ıkˈspıәrıәns/:
~ наукової роботи academic
experience; ~ роботи (виконання
фахових обов’язків) work experience;
(наявність стажу безвідносно
до фаху) job experience; значний/
необхідний/практичний/цінний
~considerable /necessary/ practical /
valuable experience; багато/мало
~у much/little experience; виходячи з ~у as a matter of experience;
учитель з великим ~ом teacher
of wide experience; ділитися ~ом
~ знати щось know smth from A to Z
share oneʼs experience; здобувати
дослiвний прикм. (переклад
~ gain experience; з особистого ~у
by personal experience; наявний ~ тощо) literal /ˈlıtәrәl/; word-for-word
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/wɜ:d fәr wɜ:d /: ~ переклад word-forword translation; verbatim /ˈvɜ:beıtım/
дослiвно присл. literaly /ˈlıtәrәlı/;
лат. ad verbum /æd ˈvɜ:bem/
дослід ч. 1. experiment
/ıkˈsperımәnt/: проваджуваний ~
experiment in progress; ствердний ~
confirmatory experiment 2. (випробування) trial /ˈtraıәl/
науковий ~ inquiry; scientific research;
проведення ~ів experimentation; робити ~и
experiment; experimentalize

дослiджений прикм. 1. investigated /ınˈvestıgeıtıd/ 2. (вивчений)
explored /ıkˈsplɔ:d/
дослiдження с. 1. (науководослідна робота) research (into)
/ri:ˈsɜ:ʧ (US: ˈri:sɜ:ʧ) ˈıntә/: ґрунтовне/самостійне ~ detailed [thorough]/
original
[independent]
research;
~ з участю зацікавлених сторін
participative research; ~ в галузі освіти
educational research; методика досліджень research technique; основні
результати ~ results of oneʼs research;
перспективні наукові ~ advanced
research; повˈязувати проблемні ~ з
потребами виробництва gear basic
[fundamental] research to the needs
of industry; проводити ~ carry out
research; програма/результат досліджень research programme/result; тема
~ research topic; тематика ~ area of
research; фундаментальні ~ basic
research 2. (вивчення) study /ˈstʌdı /:
ситуаційне ~ case study; мої ~
переконали мене в тому, що … my
studies have convinced me that …

~ операцій (математична дисципліна) operations research

дослiджуваний прикм. under
investigation /ˈʌndәr ınˌvestıˈgeıʃn/
дослiджування с. 1. (вивчання,
як правило, конкретних проблем)
investigation /ınˌvestıˈgeıʃn/: всебічне
~ exhaustive investigation; inquiry
/ınˈkwaıәrı US: ˈınkwәrı/: ~ методів
викладання літератури inquiry into
the methods of teaching literature;
study (of, into) /ˈstʌdı (әv, ˈıntә)/:
експериментальне/точне ~ an experimental/a definite study 2. (аналіз)
analysis /әˈnælәsıs/; examination (of)
/ıgˌzæmıˈneıʃn (әv)/: ґрунтовне ~
substantial examination
дослiджувати дієсл. 1. investigate
/ınˈvestıgeıt/: ~ питання/природу investigate a question /nature
2. (вивчати) study /ˈstʌdı /; examine
/ıgˈzæmın/: ці вчені дослідили щось
these scientists have examined smth
3. (перевіряти, тестувати) test /test/
ретельно ~ scrutinize; sift

дослiджувач ч. 1. investigator
/ınˈvestıgeıtәr/ 2. (аналітик) analyst
/ˈænәlıst/:
висококваліфікований/
низькокваліфікований ~ highly-rated/low-rated analyst
дослідн|ий прикм. 1. experimental
/ıkˌsperıˈmentl/: ~і дані experimental
findings; explorative /ıkˈsplɒrәtıv/;
exploratory
/ıkˈsplɒrәtrı
US:
ıkˈsplɒrәtɔ:rı/;
developmental
/dıˌvelәpˈmәntl/ 2. (пробний) tentative /ˈtentәtıv/; pilot /ˈpaılәt/
~ий зразок prototype; ~им шляхом
experimentally; ~і дані (які знайдено
практичним шляхом) empirical data

дослiдник
ч.
1.
explorer
/ıkˈsplɔ:rәr/; examiner /ıgˈzæmınәr/
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2.
(випробувач)
investigator
/ınˈvestıgeıtәr/ 3. (експериментатор)
experimentalist
/ıkˌsperıˈmentlıst/;
inquisitor /ınˈkwızıtәr/
дослiдницьк|ий прикм. explorative /ıkˈsplɒrәtıv/; exploratory
/ıkˈsplɒrәtrı US: ıkˈsplɒrәtɔ:rı/;
investigative /ınˈvestıgeıtıv/; research
/ri:ˈsɜ:ʧ/: ~а політика research policy;
~а діяльність дітей child research
activities; ~ий звіт/проект research
report/project
достатн|ій прикм. 1. sufficient
/sәˈfıʃnt/: ~ій запас слів sufficient
vocabulary; ~я підготовка sufficient
preparation; adequate /ˈædıkwәt/:
~і знання adequate knowledge; ~я
точність adequate accuracy; у ~ій
кількості (про підручники тощо)
adequate in number 2. (про кількість
тощо) fair /feәr/: ~я кількість чогось
a fair number of smth
~ою мірою sensibly

достатньо присл. 1. sufficiently
/sәˈfıʃntlı/; enough /ıˈnʌf/ 2. (досить)
amply
/ˈæmplı/;
fairly
/ˈfeәlı/
3. (значень для чогось) rather /ˈrɒ:ðәr
US: ˈræ:ðәr/
достеменн|ий прикм. certain
/ˈsɜ:tn/: ~а подія the certain event
достеменність ж. certainty
/ˈsɜ:tntı/; authenticity /,ɔ:θәnˈtısәtı/
достовiрн|ий прикм. 1. certain
/ˈsɜ:tn/; authentic /ɔ:ˈθәntık/; credible
/ˈkredәbl/; reliable /rıˈlaıәbl/: із ~их
джерел from reliable sources 2. мат.
certain

~
historical/scientific
accuracy;
reliability /rıˌlaıәˈbılәtı/; authenticity
/ˌɔ:θәnˈtısәtı/:
~
джерела
the
authenticity [reliability] of the source
2. мат. certainty /ˈsɜ:tntı/
достовiрно присл. authentically
/ɔ:ˈθәntıklı/; reliably /rıˈlaıәblı/
доступ ч. 1. (можливість проникнення, використання) access
/ˈækses/: ~ до освіти access to education; ~ до праці (адміністративні
та статутні умови) access to
employment; ~ до професійної
освіти й підготовки access to
vocational education and training;
заважати ~у до чогось obstruct access
to smth; забезпечити (вільний) ~ до
чогось provide (free) access for smth
2. (підʼїзд, підхід) approach /әˈprәʊtʃ/
3. (допуск) admission /әdˈmıʃn/ 4. комп.
access /ˈækses/: несанкційований ~
unauthorized [illegal] access; ~ доступ
restricted access
~ до баз даних через побутові
телекомунікаційні канали prestel;
обмежений ~ (напр., прийом до закладу)
лат. numerus clauses

доступн|ий прикм. 1. (до якого
легко доступитися, зручний для
діставання
тощо)
accessible
/әkˈsesәbl/: ~е для всіх джерело
publicity accessible sourse; ця книга
стала ~ою для широкого кола
читачів the book became accessible to
the general reader; easy of access /ˈi:zı
әv ˈækses/ 2. (досяжний) obtainable
/әbˈteınәbl/ 3. (який є у наявності)
~ий результат certainty
available /әˈveılәbl/: усі ~і засоби
достовiрність ж. 1. accuracy / all available means 4. (зрозумілий)
ˈækjәrәsı/:
історична/нау кова simple /ˈsımpl/; cogitable /ˈkɒdʒıtәbl/;
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comprehensible /ˌkɒmprıˈhensәbl/
5. (у межах можливостей) within
oneʼs reach /wıˈðın .. ri:ʧ/; within
reach of smb/smth /wıˈðın ri:ʧ әv/
~ий

для

розуміння

understandable

доступн|ість ж. 1. (можливість
проникнення, наближення) accessibility /әkˌsesәˈbılәtı/; ease of access /i:z әv
ˈækses/ 2. (зручність підходу, підʼїзду)
approachability
/әˌprәʊtʃәˈbılәtı/
3. (простота) simplicity /sımˈplısәtı/
4. (зрозумілість) comprehensibility
/ˌkɒmprıˌhensәˈbılәtı/:
принцип
~ості у навчанні principle of
comprehensibility
in
teaching;
cogitability /ˌkɒdʒıtәˈbılәtı/
досяг|ати дієсл. 1. reach /ri:ʧ/:
наука ~ла високого ступеня розвитку
science has reached a high degree of
development; gain /geın/: ~ти мети gain
aim; obtain /әbˈteın/ 2. (доходити до
певного рівня, межі) reach; run* into
/rʌn/ 3. (здійснювати, добиватися
чогось, особливо із зусиллям) achieve /әˈtʃi:v/: ~ати високих/гарних
результатів achieve high/good results;
~ати успіхів у навчанні achieve success in studies; він ~г успіху впертою
працею he achieved success by means
of hard work 4. (успіхів, мети) attain
/әˈteın/: ~ти зрілості attain full growth;
~ти ідеала/повноліття attain ideals/
majority; чи ~нуто мети уроку? was
the aim of the lesson attained?; reach
~ати найвищої точки перен. culminate

досягнення с. 1. (прогрес,
успіх)
achievement
/әˈtʃi:vmnt/:
перебільшувати ~ overplay the
achievements; пишатися ~ми be proud
of achievements; advance /әdˈva:ns

US: әdˈvæns/; progress /ˈprәʊgres
US: ˈprɒgres/: ~ у навчанні progress
achieved in studies 2. (здійснення,
набуття певних якостей) attainment
/әˈteınmәnt/: ~ мети attainment of
the goal [aim] 3. (важливе відкриття в науці, техніці) breakthrough
/ˈbreıkθru:/: важливі наукові ~
scientific breakthroughs
тека індивідуальних досягнень у
навчанні cumulative files

дотик ч. 1. touch /tʌtʃ/; touching
/ˈtʌtʃıŋ/ 2. (відчуття) sense of touch
/sens әv ˈtʌtʃ/
дотримуватися дієсл. 1. (переконань) hold* /hәʊld/: ~ теорії hold
a theory 2. (принципів тощо) adhere
/әdˈhıәr/: ~ плану/принципу adhere
to a plan/principle; abide /әˈbaıd/:
~ правил abide by the rules; follow
/ˈfɒlәʊ/: ~ графіка follow a timetable
3. (звичаїв тощо) observe /әbˈzɜ:v/;
follow /ˈfɒlәʊ/: ~ традицій follow
traditions
дохід ч. 1. income /ˈıŋkʌm/:
національний/середній/сукупний ~
national/ average/ aggregate income
2. (заробіток, надходження) earnings /ˈә:nıŋz/
доходити дієсл. 1. (про лист,
пакунок тощо) reach the destination
/ri:ʧ ðә ˌdestıˈneıʃn/ 2. (досягати
певної межі, рівня) attain /әˈteın/;
reach /ri:ʧ/
доцент ч. 1. senior lecturer /ˈsi:nıәr
ˈlektʃәrәr/ 2. (посада і звання викладача вищої школи США) associate
professor /әˈsәʊʃıeıt prәˈfesәr/
доцентров|ий прикм. afferent
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/ˈæfәrәnt/: ~і імпульси псих. afferent
impulses
доцiльн|ий прикм. expedient
/ıkˈspi:dıәnt/: ~ий метод/режим
expedient method /regime; вважати
за ~е think expedient; appropriate
/әˈprәʊprıәt/: вважати ~им deem
appropriate; rational /ˈræʃnәl/; relevant
/ˈrelәvәnt/
бути ~им be in order

доцiльність
с.
expediency
/ıkˈspi:dıәnsı/; relevance /ˈrelәvәns/
дошк|а ж. (у класі) blackboard
/ˈblækbɔ:d/: уміло користуватися
~ою use the blackboard properly;
залишати на дошці місце для чогось
set aside blackboard space for smth
дошкiльн|ий прикм. pre-school
/ˌpri:ˈsku:l/: ~а освіта/педагогіка
pre-school education/pedagogy; ~е
виховання pre-school education; ~ий
вік/заклад pre-school age/institution
[establishment]
дошкiльник ч. pre-school child
/ˌpri:ˈsku:l tʃaıld/
дратливість
ж.
irritability
/ˌırıtәˈbılәtı/
дріб ч. fraction /ˈfrækʃn/: десятковий/
неправильний/правильний ~ decimal/
improper/proper fraction
друг|ий числ. second /ˈsekәnd/:
~а іноземна мова second foreign
language; зайняти ~е місце be second
другорядн|ий прикм. 1. secondary
/ˈsekәndrı US: ˈsekәnderı/: ~е питання
a very secondary matter 2. (не головний
за значенням) of minor importance
/әv ˈmaınәr ımˈpɔ:tns/; minor /ˈmaınәr/
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3.(неістотний) incidental /ˌınsıˈdәntl/
4. (побічний) collateral /kәˈlætәrәl/
дружб|а ж. friendship /ˈfrendʃıp/:
розбиту ~у можна поновити, але
вона ніколи не стане міцною a
broken friendship may be soldered, but
will never be sound
дружн|ій прикм. friendly /ˈfrendlı/:
~ій до користувача user-friendly
~є до користувача програмне забезпечення wimp

друк ч. print /prınt/; printing
/ˈprıntıŋ/; type /taıp/

книга вийшла з ~у the book has just
been published; підготовка рукопису
до ~у preparation of copy for the press;
перший том готується до ~у the first
volume is in preparation

друкарськ|ий
/ˈprıntıŋ/

прикм.

printing

~а справа printing

друкован|ий прикм. printed
/ˈprıntıd/: ~і джерела/літери printed
sources /letters
~ий аркуш quire; signature; писати
~ими літерами print; write in print

друкувати
дієсл.
1.
type
/taıp/: було надруковано тисячу
примірників thousand copies have
been typed 2. (роздруковувати)
print /prınt/ 3. (публікувати) publish
/ˈpʌblıʃ/
дуалiзм ч. (філософське вчення)
dualism /ˈdju:әlızm US: ˈdu:әlızm/
дублювання с. 1. duplicating
/ˌdju:plıˈkeıtıŋ US: ˌdu:plıˈkeıtıŋ/
2.
(паралельне
виконування)
paral-leling /ˈpærәlelıŋ/ 3. (повто-
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рювання) replication /ˌreplıˈkeıʃn/
дублювати дієсл. 1. (забезпечувати резервуванням) duplicate
/ˈdju:plıkeıt US: ˈdu:plıkeıt/ 2. (передбачати подвійну систему керування, звʼязку) dualize /ˈdju:әlaız
US: ˈdu:әlaız/ 3. (бути готовим на
випадок заміни) stand* by /stænd
baı/ 4. (виконувати функції, що
вже виконуються іншим) overlap
smbʼs functions /әʊvәˈlæp .. ˈfʌŋkʃnz/
5. (відтворювати щось із чогось)
duplicate smth from smth /ˈdju:plıkeıt
(US: ˈdu:plıkeıt) .. frәm/
дуже присл. 1. (при прикм. і
присл.) very /ˈverı/: це ~ цікава
проблема the problem is very interesting; я не ~ добре вас розумію
I don’t understand you very well
2. (при дієсл.) very much /ˈverı mʌtʃ/:
я ~ цікавлюся цим питанням I’m
very much interested in the subject
3. (сильно, інтенсивно) badly /ˈbædlı/:
але над цією проблемою треба ще ~
багато працювати further work on this
problem is, however, badly needed;
йому ~ потрібен відпочинок he needs
a rest badly; мені це ~ потрібно I need
it badly
дужк|а ж. грам. bracket /ˈbrækıt/:
брати щось у ~и put [collect, enclose]
smth in brackets; вираз у ~ах an
expression between (the) brackets;
відкривати/закривати ~и open/close
the brackets; квадратна ~а square
bracket; кругла ~а round bracket;
parenthesis (pl. parentheses); фігурна
~а curly [squiggle] bracket; brace

дума|ти дієсл. 1. (про щось) think*
of [about] smth /θıŋk әv [әˈbaʊt]/ 2. (вважати) think* /θıŋk/: ви не маєте
підстав так ~ти you have no reason
to think so; я ~ю, що (це) так I think
so 3. (гадати, припускати) believe
/bıˈli:v/; suppose /sәˈpәʊz/; guess /ges/
думк|а ж. 1. thought /θɔ:t/: напрям
~ки current of thought; послідовна
~а coherent thought; ~и виражають
з допомогою слів thoughts are
expressed by means of words; слідкувати за ходом чиїхось думок follow
the track of smbʼs thoughts; thinking
/ˈθıŋkıŋ/: огляд думок, що стосуються цього питання a survey
of current thinking on the subject
2. (здогад) guess /ges/; suggestion
/sәˈdʒesʧәn US: sәgˈdʒesʧәn/: це
наштовхує на ~у, що … it conveys the
suggestion that … 3. (ідея) idea /aıˈdıә/:
головна/основна ~а main/basic idea;
висловлювати свої власні ~и express
[produce] oneʼs own ideas 4. (намір)
intention /ınˈtenʃn/ 5. (погляд) opinion
/әˈpınıәn/: дослідження громадської
~и public opinion research; мати свою
~у have an opinion of oneʼs own; ми
маємо різні ~и з цього питання we
have different opinions on that subject;
на ~у більшості in the opinion of
the majority; view /vju:/: обмінюватися ~ами share [exchange] views
[opinions]; дозвольте спробувати
викласти вам свою ~у іншими
словами let me try to represent my
idea to you in different terms; belief
/bıˈli:f/
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за загальною ~ою according to all
accounts; на ~у автора according to the
author

духовн|ий прикм. spiritual
/ˈspırıtʃʊәl/: ~а близькість/зрілість/
краса spiritual affinity /maturity/
beauty; ~ий розвиток spiritual
development
~ий світ inner world

духовність
ж.
spirituality
/ˌspırıtʃʊˈælәtı/
душа ж. soul /sәʊl/; mind /maınd/;
spirit /ˈspırıt/
на душу населення per head of the
population
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Е
евдемонiзм ч. (етичний принцип) eudemonism /ju:ˈdi:mәnızm/
еволюцiйний прикм. 1. evolution(ary) /ˌi:vәˈlu:ʃn(әrı) US:
ˌevәˈlu:ʃn(әrı)/ 2. (пов’язаний із
розвитком)
developmental
/dıˌvelәpˈmәntl/
еволюці|я
ж. 1. evolution
/ˌi:vәˈlu:ʃn US: ˌevәˈlu:ʃn/ 2. біол. тж
development /dıˈvelәpmәnt/
теорія ~ї evolutionism

евристика ж. heuristics
/hjʊәˈrıstıks/
евристичний прикм. heuristic(al)
/hjʊәˈrıstık(l)/: ~ метод heuristic(al)
method
евфемiзм ч. euphemism /ˈju:fәmızәm/
егоїзм ч. ego(t)ism /ˈegәʊ(t)ızәm
US: ˈi:gәʊ(t)ızәm/; selfishness /ˈselfıʃnıs/

егоїстичний прикм. egoistic(al)
/ˌegәʊˈıstık(l) US: ˌi:gәʊˈıstık(l)/;
selfish /ˈselfıʃ/
егоцентризм ч. egocentrism
/egәʊˈsentrızm US: i:gәʊˈsentrızm/: ~
у дітей egocentrism in children
егоцентричний ч. egocentric(al)
/egәʊˈsentrık(l) US: i:gәʊˈsentrık(l)/
едукологія ж. /ˌedjʊˈkɒlәdʒı/:
термін «~» охоплює науки, що
стосуються всіх видів освіти the
term «educology» covers the sciences
dealing with all kinds of education
ейфорi|я ж. euphoria /ju:ˈfɔ:rıә/;
відчуття ~ї a sense of euphoria
еквівалент ч. 1. equivalent
/ıˈkwıvәlәnt/ 2. (аналог чогось)
counterpart /ˈkaʊntәpɑ:t/
еквівалентний прикм. equivalent
(to) /ıˈkwıvәlәnt (tә)/; (having) the same
effect /(ˈhævıη) ðә seım ıˈfekt/
еквівалентн|ість ж. equivalence
/ıˈkwıvәlәns/: ~ість сертифікатів і
документів про освіту equivalence of
certificates and qualifications
екзамен ч. examination
/ıgˌzæmıˈneıʃn/: випускний/вступний/конкурсний ~ final/ entrance/
competitive examination; готуватися
до ~у prepare for an examination;
складати ~take [go in for, undergo] an
examination; exam /ıgˈzæm/
екзаменатор ч. examiner
/ıgˈzæmınәr/: ~ ззовні (з іншої школи
тощо) external examiner; ~, що
проводить письмовий іспит presiding
examiner; ~и одразу помітили його
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економити дієсл. 1. (ощадливо
витрачати
щось)
economize
/ıˈkɒnәmaız/; be* economical (with)
/bi: ˌi:kәˈnɒmık(l) US: ˌekәˈnɒmık(l)/
2. (заощаджувати) save /seıv/
економіка ж. 1. (наукова
дисципліна) economics /ˌi:kәˈnɒmıks
US: ˌekәˈnɒmıks/: ~ освіти economics
of education 2. (народне господарство) economy /ıˈkɒnәmı/; business
~а комісія board of examiners; examining life /ˈbıznıs laıf/

помилку the examiners were down on
his mistake in a flash
екзаменацiйн|ий
прикм.
examination
/ıgˌzæmıˈneıʃn/:
весняна/зимова ~а сесія spring/
winter [midterm] examination period
[session]; ~а робота examination
paper; відповісти на всі запитання
~ого білета clear an examination
paper
body

екзаменува|ти дієсл. examine
/ıgˈzæmın/: він буде ~ти весь курс he
will examine the whole course
екземпляр ч. 1. (окремий
представник якогось роду тварин чи
рослин) specimen /ˈspesımın/; sample
/sɑ:mpl US: sæmpl/ 2. (примірник)
copy /ˈkɒpı/
екзистенціалiзм ч. existentialism
/ˌegzıˈstenʃәlızәm/: ~ протиставляє
людині суспільство як чуже і вороже
existentialism opposes the society as
outsider and alien to the human
еклектизм ч. eclectisism
/ıˈklektısızәm/
еклектичний прикм. eclectiс
/ıˈklektık/
екологiчн|ий прикм. ecologic(al)
/ˌi:kәˈlɒdʒık(l)/: ~а освіта ecological
education;
environmental
/ınˌvaıәrәnˈmentl/

~ родини housecraft

економiчн|ий прикм. 1. economic(al)
/ˌi:kәˈnɒmık(l)
US:
ˌekәˈnɒmık(l)/: ~а криза/освіта
crisis/economical education; ~ий
розвиток/спад/фактор
economic
advancement [progress]/recession /
factor; ~і дослідження/ресурси/
умови economic(al) studies/resources/conditions 2. (у грошовому
аспекті) cost-effective /kɒst (US:
kɔ:st) ıˈfektıv/
економія ж. 1. (дбайливе
ставлення) economy /ıˈkɒnәmı/
2. (економне витрачання) economizing /ıˈkɒnәmaızıŋ/ 3. (заощадження)
saving /ˈseıvıŋ/
економн|ий прикм. 1. economical
/ˌi:kәˈnɒmıkl
US:
ˌekәˈnɒmıkl/:
~е використання електроенергії
economical use of electrical energy
2. (ощадливий) saving /ˈseıvıŋ/
~ий вид бот., зоол. ecospecies
економність ж. (economical)
екологія ж. ecology /i:ˈkɒlәdʒı/: efficiency
/(ˌi:kәˈnɒmıkl
US:
еволюційна ~ evolutionary ecology; ~ ˌekәˈnɒmıkl) ıˈfıʃnsı/; economy
людини human ecology
/ıˈkɒnәmı/
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екосистема ж. ecological system
/ˌi:kәˈlɒdʒıkl ˈsıstәm/; ecosystem
/i:kәʊˈsıstm/:
біосферна/земна/
сільськогосподарська ~ biospherical/
terrestrial/agricultural ecosystem
екран ч. (поверхня для показування
зображення)
screen
/skri:n/
виводити на ~ комп. display

екскурсiйн|ий прикм. excursion
/ıkˈskɜ:ʒn US: ıkˈskɜ:ʃn/: ~а база
excursion centre
~ий автобус sightseeing bus

екскурс ч. digression /daıˈgreʃn/:
історичний ~ historical digression
екскурсі|я
ж. excursion
/ıkˈskɜ:ʃn US: ıkˈskɜ:ʒn/: мета ~ї aim
of an excursion; піша ~я pedestrian
[walking] excursion
експансивний прикм. expansive
/ıkˈspænsıv/; effusive /ıˈfju:sıv/
експансивність ж. effusiveness
/ıˈfju:sıvnıs/
експедицiйний прикм. (повʼязаний із відряджанням людей)
expeditionary /ˌekspıˈdıʃәnәrı/; expedition /ˌekspıˈdıʃn/
експедиці|я ж. 1. (відрядження групи людей зі спеціальною
метою) expedition /ˌekspıˈdıʃn/
2. (група людей, що здійснює поїздку
з певною метою) party /ˈpɑ:tı/;
expedition: наукова ~я scientific
party [expedition] 3. (відправляння
вантажів, кореспонденції) dispatch
service /dıˈspæʧ ˈsɜ:vıs/
учасник ~ї expeditionist

експеримент ч. 1. experiment
/ıkˈsperımәnt/: великомасштабний/
вибірковий/лабораторний/науковий ~ large-scale/sampling/laboratory/
scientific experiment; планувати ~
design an experiment; психоло-гопедагогічний ~ psychologic-pedagogical experiment; проводити ~
conduct [carry out, make, perform]
an experiment; результати ~у results
of an experiment 2. (спроба) trial
/ˈtraıәl/; tentative /ˈtentәtıv/: у вигляді
~у as a tentative
експерименталь|ний
прикм.
1. experimental /ıkˌsperıˈmentl/: ~а база
наукових досліджень an experimental base for scientific research; ~е
викладання experimental teaching;
~е навчання (шляхом практики у
школі та поза нею) experimental
learning; ~ий навчальний план
experimental curriculum; результати
~их досліджень experimental results
2. (пробний) pilot /ˈpaılәt/
експериментально by experiment
/baı ıkˈsperımәnt/; experimentally
/ıkˌsperıˈmentәlı/
експериментатор ч. experimenter
/ıkˌsperıˈmәntәr/: ~ має можливість
доцільно
обирати
параметри
experimenter has a possibility to
choose purposefully the parameters;
experimentalist /ıkˌsperıˈmentәlıst/
експериментування с. experimentation
/ıkˌsperımenˈteıʃn/:
психологічне ~ psychological experimentation
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експериментувати дієсл. experiment /ıkˈsperımәnt/; conduct [carry
out, make*, perform] experiments
/kәnˈdʌkt [ˈkærı aʊt, meık, pәˈfɔ:m]
ıkˈsperımәnts/
експерт ч. 1. expert /ˈekspɜ:t/;
examiner /ıgˈzæmınәr/ 2. (знавець,
фахівець) proficient /prәˈfıʃnt/: ~ з
питань мистецтва proficient in the
arts; specialist /ˈspeʃәlıst/
експертиз|а ж. 1. (expert)
examination /(ˈekspɜ:t) ıgˌzæmıˈneıʃn/:
патентна ~а patent examination;
expertise /ˌekspɜ:ˈti:z/: ~а документів
documentation expertise; investigation
/ınˌvestıˈgeıʃn/: проводити ~у carry
out an investigation 2. (комісія)
(commission of) experts /(kәˈmıʃn әv)
ˈekspɜ:ts/: висновок ~и opinion of a
commission of experts
експертн|ий
прикм.
expert
/ˈekspɜ:t/: ~а комісія committee of
experts
~а оцінка diagnostic assessment

експлуатацiйний
прикм.
(про вимоги тощо) operational
/ˌɒpәˈreıʃәnl/: експлуатаційні вимоги
operational requirements
експлуатаці|я ж. 1. (використання) operation /ˌɒpәˈreıʃn/:
дослідна ~я operation test; service
/ˈsɜ:vıs/: виводити щось з ~ї remove
[withdraw] smth from operation
[service]; у процесі ~ї (while) in
service [in use]; use /ju:s/: бути
готовим до ~ї be ready for use [for
service] 2. (визискування, гноблення)
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exploitation /ˌeksplɔıtˈeıʃn/: ~я
дитячої праці child labour (амер.
labor) exploitation
бути придатним для ~ї be usable, be
operable; простий в ~ї simple to maintain
[to service]

експлуату|вати дієсл. 1. (використовувати) use /ju:z/; operate
/ˈɒpereıt/; run* /rʌn/ 2. (визискувати)
exploit /ıkˈsplɔıt/: демагоги ~ють
людські сподівання demagogues
exploit publicˈs longings
експозиція ж. (розміщення для
огляду) arrangement [display] of
exhibits /әˈreındʒmәnt [dıˈspleı] әv
ıgˈzıbıts/
експонат ч. exhibit /ıgˈzıbıt/;
display /dıˈspleı/: виставковий ~
display unit
експонувати дієсл. (виставляти для огляду) exhibit /ıgˈzıbıt/:
~ картини exhibit paintings; ~ на
виставці exhibit at a display; show
екстаз ч. ecstasy /ˈekstәsı/; trance
/trɑ:ns US: træns/
екстеріоризація ж. exteriorization /ıkˌstıәrıәrıˈzeıʃn/:~ – це перехід внутрішніх актів у зовнішній
план exteriorization is the transition of
inside acting into outside plan
екстерн ч. (студент навчального закладу) external student /ıkˈstɜ:nl
ˈstju:dnt (US: ˈstu:dnt)/
екстернат ч. 1. (форма навчання)
external studies /ıkˈstɜ:nl ˈstʌdız/
2. (відділ навчального закладу)
department for students taking
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examinations
without
attending
r
lectures /dıˈpɑ:tmәnt fә ˈstju:dnts
(US: ˈstu:dnts) teıkıŋ ıgˌzæmıˈneıʃnz
wıˈðaʊt әˈtendıŋ ˈlektʃәrz/
екстраверсія ж. extroversion
/ˌekstrәˈvɜ:ʃn US: ˌekstrәˈvɜ:ʒn/:
термін «екстраверсія» був поширений Карлом Юнгом the term
«extroversion» was popularized by
Carl Jung
екстраверт ч. extrovert
/ˈekstrәvɜ:t/
екстраполювати дієсл. extrapolate /ıkˈstrәpәleıt/: ~ на щось
extrapolate to smth
екстраполяці|я ж. extrapolation
(from... to...) /ıkstrәpәˈleıʃn (frәm ..
tә)/: знаходити щось ~єю find smth
by extrapolation
екстремальн|ий прикм. extreme
/ıkˈstri:m/: гранично ~і умови
роботи extreme conditions; extremal
/ıkˈstri:mәl/: прихильник ~их видів
спорту supporter of extremal sports
екстремiзм ч. extremism
/ıkˈstri:mızm/: боротьба з ~ом
struggle against extremism
електроніка ж. electronics
/ˌılekˈtrɒnıks/: промислова/технічна
~ industrial/engineering electronics
електронн|ий
прикм.
(що
використовує електронну техніку)
electronic /ˌılekˈtrɒnık/: ~а пошта
electronic mail; E-mail; ~е навчання
electronic learning; E-learning; ~е
видання/обладнання
electronic
edition/equipment; ~ий відеозапис

electronic video recording; ~ий
підручник
electronic
textbook;
e-textbook
електротехніка ж. electrical
engineering /ıˈlektrıkl ˌendʒıˈnıәrıŋ/
елемент ч. 1. (складова чогось)
element /ˈelımәnt/: ~ компетенції
competency element; використовувати
~и історизму на лекції introduce
elements of the historical approach at
the lecture; component /kәmˈpәʊnәnt/:
~ маcиву element of array 2. (списку,
структури) item /ˈaıtәm/: ~ вибірки
sampling item
елементарн|ий прикм. у різн.
знач. elementary /ˌelıˈmentrı/: ~а освіта elementary education; ~і правила
поведінки elementary rules of
conduct; мати ~е уявлення про щось
have an elementary understanding
[conception] of smth
елементи
(основи,
засади)
elements /ˈelımәnts/
елiта ж. elite /eıˈli:t/: правляча ~
ruling elite
інтелектуальна ~ brain power

емансипація ж. emancipation
/ıˌmænsıˈpeıʃn/
емблема ж. emblem /ˈemblәm/:
терези – ~ правосуддя the balance is
an emblem of justice
емоцiйн|ий прикм. emotional
/ıˈmәʊʃәnl/: ~а забарвленість лекції/
уроку emotional colouration (амер.
coloration) of a lecture/lesson; ~ий
розвиток emotional development; ~ий
бар’єр/розлад псих. emotional barrier/
disorder [disturbance]
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емоцiйність ж. emotionality
/ıˌmәʊʃәˈnәlәtı/; affectivity /afekˈtıvıtı/
емоці|я ж. emotion /ıˈmәʊʃn/:
агресивна/захисна ~я aggressive/
defensive emotion
емпатiйний прикм. emphatic
/ımˈfætık/
емпатія ж. (співпереживання)
emphaty /ˈemfætı/
емпіричн|ий прикм. empiric(al)
/ımˈpırık(l)/: прикладні педагогічні
дослідження вимагають ~их методів
дослідження applied pedagogic
researches require empiric methods of
investigation
енергі|я ж. energy /ˈenәdʒı/:
знайти вихід ~ї find an outlet for
energies
ентропiя ж. entropy /ˈentrәpı/:
~ екосистеми ecosystem entropy;
парційна [часткова] ~ partial entropy
ентузіазм ч. enthusiasm (about,
for) /ınˈθju:zıæzәm US: ınˈθu:zıæzәm
(әˈbaʊt, fәr)/: виявляти ~ show
enthusiasm; ~ типовий для молоді
the characteristic enthusiasm of youth
енциклопедизм ч. encyclopedism
/ınˌsaıklәˈpi:dızm/
енциклопедія ж. encyclopedia
/ınˌsaıklәˈpi:dıә/
ЕОМ (електронна обчислювальна
машина)
computer
r
/kәmˈpju:tә /: проектування за допомогою ~ computer-aided [computerassisted] design; CAD
епізод ч. 1. episode /ˈepısәʊd/
2. (уривок із книжки, фільму тощо)
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excerpt /ˈeksɜ:pt/: верніться до
початку цього ~у та покажіть його в
уповільненому темпі run that excerpt
back to the beginning and replay it in
slow motion
епізодичн|ий прикм. 1. episodic(al) /ˌepıˈsɒdık(l)/ 2. (неплановий)
casual /ˈkæʒʊәl/: ~а перевірка
casual check [test] 3. (випадок,
факт)
occasional
/әˈkeıʒәnl/:
~е
використання
occasional
use; random /ˈrændәm/; sporadic
/spәˈrædık/
епоха ж. epoch /ˈi:pɒk US: ˈepәk/;
era /ˈıәrә/; period /ˈpıәrıәd/: ~ великих
наукових відкриттів the period of
great scientific discoveries
ергономіка
ж.
ergonomics
/ˌɜ:gәˈnɒmıks/:
педагогічна
~
pedagogical ergonomics
ерудиція ж. erudition /ˌeru:ˈdıʃn/;
scholarship /ˈskɒlәʃıp/
ескапiзм ч. (намагання перейти
від дійсності у світ ілюзій) escapism
/ıˈskeıpızm/
ескiз ч. sketch /sketʃ/: виконувати
~ чогось draw a sketch of smth; sketch
smth; rough drawing /rʌf ˈdrɔ:ıŋ/;
outline /ˈaʊtlaın/
есперанто
с. esperanto
/ˌespәˈræntәʊ/
естетика ж. aesthetics /i:sˈqetıks
US: esˈqetıks/
естетичн|ий прикм. aesthetic
/i:sˈqetık US: esˈqetık/: ~е виховання
aesthetic education; ~а культура
передбачає сформованість у людини

UKRAINIAN-ENGLISH LEARNING DICTIONARY

~их знань, смаків та ідеалів aesthetic
culture implies the shaped aesthetic
knowledge, tastes, and ideals
еталон ч. 1. primary [basic]
standard /ˈpraımәrı (US: ˈpraımerı)
[ˈbeısık]
ˈstændәd/:
перевіряти
щось за ~ом verify smth against a
primary standard 2. перен. standard
/ˈstændәd/: ~ для порівняння standard
of comparison
еталонний прикм. 1. (що
стосується
еталона)
standard
/ˈstændәd/ 2. (що слугує для
порівнювання) standard: ~ стимул
псих. standard stimulus; reference
/ˈrefrәns/
етап ч. stage /steıdʒ/: ~и
педагогічної взаємодії stages of
pedagogical interaction; основні
~и уроку main stages of a lesson;
бути на ~і проектування be in the
drawing-board stage; на початковому
~і навчання at the initial stage of
training; phase /feız/: відповідальний ~ crucial phase; завершальний
~ (перемовин тощо) closing phase;
step /step/
етика
ж.
ethics
/ˈeθıks/:
професійна ~ professional ethics; ~
має дещо спільне із задоволенням
ethics has something to do with
satisfaction; morals /ˈmɒrәlz US:
ˈmɔ:rәlz/
етикет ч. etiquette /ˈetıket/:
рамки ~у hedge of etiquette;
ceremony /ˈserımәʊnı/; ceremonial
/ˌserıˈmәʊnıәl/

етимологія
ж.
etymology
/ˌetıˈmɒlәdʒı/: народна ~ popular
etymomlogy
етичн|ий прикм. ethical /ˈeθıkl/:
~е виховання ethical education; moral
/ˈmɒrәl US: ˈmɔ:rәl/: ~і поняття moral
[ethical] concepts
етнiчн|ий прикм. ethnic /ˈeθnık/:
~а група/меншість ethnic group/
minority; ~е походження ethnic
origin; ~і відносини ethnic relations
етнографія
ж.
ethnography
/eθˈnɒgrәfı/: ~ освіти educational
ethnography
етнодидактика
ж.
ethnоdidactics
/ˌeθnɒdıˈdæktıks
US:
ˌeθnɒdaıˈdæktıks/
етнологія
ж.
ethnology
/eθˈnɒlәdʒı/
етнопедагогіка ж. ethnopedagogy /ˌeθnәʊˌpedәˈgɒgı/
етнос ч. ethnos /ˈeθnɒs/
ефект ч. effect /ıˈfekt/: давати
якийсь ~ have [produce] such-andsuch effect; позитивний ~ beneficial
effect
ефективн|ий прикм. 1. (що
дає найбільший ефект) effective
/ıˈfektıv/: ~і методи спілкування
effective communications; efficient
/ıˈfıʃnt/: ~і методи навчання efficient
methods of teaching; valid /ˈvælıd/:
звідси випливає, що ця методика не
була ~ою it follows that the technique
was not valid 2. (вигідний) advantageous /ˌædvәnˈteıdʒәs/
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ефективн|ість ж. efficiency
/ıˈfıʃnsı/: ~ість підготовки кадрів
efficiency of training; training
efficiency; effectiveness /ıˈfektıvnıs/:
~ість навчання у школі school
effectiveness; ~ість педагогічного
впливу pedagogic effectiveness;
~ість
управління
management
effectiveness; підвищувати ~ість
навчально-виховного процесу за
рахунок спеціально створених умов
raise effectiveness of educational
process owing to specific conditions;
efficacy /ˈefıkәsı/: віроцидна ~ість
миття рук virucidal efficacy of
handwashing
ефективно присл. 1. (з найбільшим ефектом) effectively
/ıˈfektıvlı/ 2. (успішно, з користю)
to advantage /tә әdˈva:ntıdʒ (US:
әdˈvæntidʒ)/
ефектний прикм. 1. (що справляє
враження) effective /ıˈfektıv/: ~
підбір кольорів effective colour
(амер. color) scheme 2. (про промову)
impressive /ımˈpresıv/ 3. (яскравий,
образний) picturesque /ˌpıkʧәˈresk/
еферентний прикм. псих. efferent
/ˈefәrәnt /: ~ шлях efferent way
ефiр ч. радіо. the air /ði: eәr/:
без виходу в ~ without putting the
transmitter on the air
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Є
євгеніка ж. eugenics /ju:ˈdʒenıks/
європейськ|ий прикм. European
/ˌjʊәrәˈpıәn/: ~а асоціація закладів
неформальної освіти дітей і молоді
European Association of Institutions
of Non-Formal Education for Children
and Young People; EAICY
єдин|ий прикм. 1. only /ˈәʊnlı/:
~ий приклад/спосіб only example/
way; проблема виховання ~ої дитини
problem of bringing up an only child;
це ~а книга, яку я зміг відшукати з
цього питання this is the only book I
could find on the subject; single /sıŋgl/:
~а мета single purpose; sole /sәʊl/
2. (унікальний) unique /ju:ˈni:k/; one
of its kind [sort] /wʌn әv ıts kaınd
[sɔ:t]/ 3. (що не має аналогів) sole; the
only /ði: ˈәʊnlı/ 5. (обˈєднаний) united
/ju:ˈnaıtıd/ 6. (нероздільний) unified
/ˈju:nıfaıd/: ~а шкільна система

unified school system; ~і вимоги
unified requirements [demands]; за
~им планом under the unified plan
7. (спільний) common /ˈkɒmәn/: ~ий
державний іспит common national
examination; ~ий інформаційний
простір common information space;
~ий освітній простір (у рамках
Болонського процесу) Common
Education Space
становити ~е ціле з чимось be integral
with smth

єдиність ж. мат. uniqueness
/ju:ˈni:knıs/: ~ розвˈязку uniqueness
of solution
єднати дієсл. unite /ju:ˈnaıt/
єдність ж. 1. unity /ˈju:nәtı/:
генетична ~ genetic unity; єдність
дій unity of action; concord /kәnˈkɔ:d/
2. (спільність) solidarity /ˌsɒlıˈdærәtı/
ємний прикм. 1. capacious
/kәˈpeıʃәs/ 2. (про слово, вираз)
meaningful /ˈmi:nıŋfl/; див. ще
місткий
єство с. nature /ˈneıtʃәr/; substance
/ˈsʌbstәns/
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Ж
жага ж. прям. і перен. thirst (for,
of) /θɜ:st (fәr, әv)/: ~ до знань thirst for
knowledge
жадоба ж. thirst (for, of) /θɜ:st (fәr,
әv)/: ~ до знань thirst for knowledge;
eagerness /ˈi:gәnıs/
жалкувати дієсл. regret /rıˈgret/:
~ за втраченим часом regret lost
time; be* sorry /bi: ˈsɒrı/: ~ про свої
помилки be sorry for oneˈs faults; я
жалкую, що читав лекції в цьому
клубі I am sorry to have lectured at
this club
жаль ч., присл. sorrow /ˈsɒrәʊ/;
regret /rıˈgret/: на ~, я повинен
відмовитися to my regret I must
refuse; на (мій) превеликий ~ to my
high regret
жвав|ий прикм. (діяльний, гострий) keen /ki:n/: виявити ~ий інтерес
до чогось show [display] keen interest
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in smth; lively /ˈlaıvlı/: ~ий обмін
думками lively exchange of views;
гіпотеза викликала ~у дискусію the
hypothesis sparked off a lively dispute
жест ч. gesture /ˈdʒestʃәr/: знання
мови ~ів gesture education
жестикулювання с. gesticulation
/dʒeˌstıkjʊˈleıʃn/: ~ робить мову
виразнішою gesticulation emphasizes
speech
жестикулювати дієсл. gesticulate
/dʒeˈstıkjʊleıt/
жив|ий прикм. 1. live /lıv/: від
~ого споглядання до абстрактного
мислення і від нього до практики
from live observation to abstract
thinking and from it to practice; living
/ˈlıvıŋ/: ~а мова living language; ~ий
організм/приклад living example/
organism; animate /ˈænımeıt/: ~а
природа animate nature 2. (той, що
живе) alive /әˈlaıv/
живити дієсл. (прям. і перен.)
nutrify /ˈnju: trıfaı US: ˈnu:trıfaı/;
nourish /ˈnʌriʃ/
живитися дієсл. feed* on /fi:d ɒn/:
багато тварин, що живуть у землі,
живляться рослинами a number
of animals living in the soil feed on
plants; live on /lıv ɒn/
живлення с. 1. біол. nutrition
/nju:ˈtrıʃn US: nu:ˈtrıʃn/ 2. тех.
feed(ing) /ˈfi:d(ıŋ)/; supply /sәˈplaı/
живуч|ість
ж. viability
/ˌvaıәˈbılәtı/:
~ість
екосистеми
ecosystem viability; vitality /vaıˈtælәtı/:
~ість сленгу vitality of slang; vivacity
/vıˈvæsәtı/
жити дієсл. 1. live /lıv/: ~
активним, культурним, повним

життям live an active, cultured, full
life; ~ не за місцем навчання live out;
щоб ~ довго, треба ~, не кваплячись
(Цицерон) to live long it is necessary
to live slowly (Cicero) 2. (мешкати)
dwell /dwel/
житло с. 1. (квартира) flat /flæt/;
apartment /әˈpa:tmnәt/ 2. (найнята
кімната) lodging /ˈlɒdʒıŋ/
житлов|ий
прикм.
housing
/ˈhaʊsıŋ/
~о-побутові умови living conditions

життєв|ий прикм. 1. (що
стосується життя) life /laıf/:
~а
компетентність/криза
life
competence/crysis; ~ий цикл life
cycle; ~ий шлях path of life 2. (необхідний) vital /ˈvaıtl/: ~а необхідність/
сила vital necessity/force; ~е питання
vital question [issue] 3. (повˈязаний із
життям) living /ˈlıvıŋ/: ~ий рівень
living standard
життєдайний прикм. life giving
/laıf ˈgıvıŋ/
життєдіяльність ж. 1. біол. vital
activity [functions] /ˈvaıtl ækˈtıvәtı
[ˈfʌŋkʃnz]/ 2. перен. lifeˈs work /laıfs
wɜ:k/
життєздатн|ий прикм. 1. capable of living /ˈkeıpәbl әv ˈlıvıŋ/
2. біол. vital /ˈvaıtl/; viable /ˈvaıәbl/:
економічно ~ий economically viable;
~і організми viable organisms
життєздатність ж. 1. liveness
/ˈlıvnıs/ 2. біол. vitality /vaıˈtælәtı/
життя с. 1. life /laıf/: історія ~
(якісна методологія, що вивчає
життя і розвиток людини) life
story; спосіб ~ way of life 2. (спосіб
існування) existence /ıgˈzıstәns/:
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проза ~ the prose of existence; перші /stıf/ 3. (про режим) arduous /ˈɑ:djʊәs
роки ~ pihafore stage of existence; US: ˈɑ:dʒʊәs/; severe /sıˈvıәr/; tough
being /ˈbı:ıŋ/ 3. (тривалість існуван- /tʌf/
ня) lifetime /ˈlaıftaım/
жорсток|ість ж. cruelty /ˈkrʊәltı/:
навчання протягом ~ lifelong learning; прояв ~ості act of cruelty; схильність
стандарт ~ living standard
до ~ості a vein of cruelty
жіноч|ий прикм. 1. (про стать)
журi с. jury /ˈdʒʊәrı/
female /ˈfi:meıl/ 2. (про якість) feminiжурнал ч. 1. (масове видання)
ne /ˈfemәnın/ 3. (властивий жінці) magazine /ˌmægәˈzi:n US: ˈmægәzi:n/:
woman /ˈwʊmæn/: ~а зайнятість/ науково-популярний
~
popular
організація/освіта/ професія/робота science magazine 2. (періодичне
women’s employment/organization/ видання) periodical /ˌpıәrıˈɒdıkl/
education/profession/ work; ~ий рух 3. (науковий) journal /ˈdʒɜ:nl/ 4. (книга
women’s movement
для записування) journal /ˈdʒɜ:nl/;
жоден, жодний займ. 1. no dairy /ˈdaıәrı/; register /ˈredʒıstәr/: ~
/nәʊ/: у жодному разі in no case; відвідуваності attendance register;
жодна людина не знала відповіді logbook /ˈlɒgbʊk US: ˈlɔ:gbʊk/
на всі наші запитання no person
knew the answer to all our questions;
not (any) /nɒt (ˈenı)/: ~ учень not a
single pupil; жодного разу not once;
не пропустив жодної лекції did not
miss a single lecture; none /nʌn/: ~
із наявних документів не був абсолютно точним none of the available
documents was entirely accurate; ~ із
них none of them; neither /ˈnaıðәr US:
ˈni:ðәr/: ~ із можливих способів не є
простим neither of the possible ways
is simple 2. (про людину тж) nobody
/ˈnәʊbәdı/
жорстк|ий прикм. 1. (строгий)
rigid /ˈrıdʒıd/; exacting /ıkˈsaıtıŋ/;
rigorous /ˈrıgәrәs/: ~і заходи rigorous
measures; stringent /ˈstrındʒәnt/;
strict /strıkt/; severe /sıˈvıәr/: ~е
правило stringent [strict, severe]
rule; ~і вимоги stringent [exacting,
rigid] requirements 2. (суворий) strict
/strıkt/: ~ий режим strict regime; stiff
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З
з прийм. 1. (кимось, чимось) with
/wıð/: я з вами погоджуюся I think
with you; and /әnd/: ми з ним I and he;
over /ˈәʊvәr/: з ним сталася зміна a
change has come over him 2. (звідки)
from /frәm/: з вірогідних джерел
from reliable sources; уривок з книги
an extract from a book 3. (зсередини)
out of /aʊt әv/ 4. (починаючи) from:
з початку до кінця from beginning
to end 5. (про минуле) since /sıns/:
з минулого року since last year; з
того часу since; я працюю над цією
проблемою з 2005 року I have been
working at this problem since 2005
6. (при вказівці на матеріал, із якого
щось виробляється) in /ın/: статуя з
мармуру statue in marble; of /әv/: зроблений з дерева made of wood 7. (при
позначенні джерела походження) out
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of: з поваги out of respect 8. (за наявності вибору) of: з пˈяти пунктів ми
зосередили свою увагу на другому of
the five items we have concentrated on
the second one 9. (спричинення певної
дії) for /fәr/: з міркувань зручності/
безпеки for reasons of convenience/
safety 10. (різні випадки вживання з
род. відм.) on /ɒn/: з цієї точки зору on
this view; лекція з літератури a lecture
on literature; це книжка з педагогіки it
is a book on pedagogy; by /baı/: знати
з досвіду know by experience; from: з
усіх кінців світу from the four corners
of the world
за прийм. 1. over /ˈәʊvәr/: сидіти
за книжкою pore over book; за
підписом over smbˈs signature; in /ın/:
за звичайних обставин in an ordinary
way 2. (протягом) during /ˈdjʊәrıŋ
US: ˈdʊәrıŋ/: за два дні during two
days; in: за чиєїсь відсутності in smbˈs
absence 3. (позаду) behind /bıˈhaınd/:
залишити когось далеко за собою
leave smb far behind 4. (зовні) beyond
/bıˈjɒnd/; outside /ˌaʊtˈsaıd/: виходити
за межі be outside the scope; out of /aʊt
әv/: за межами чутності out of hearing
5. (на користь) for /fәr/: прохати/ручатися/турбуватися за когось intercede /
answer/be anxious for someone; in favour
(амер. favor) of /ın ‚feıvәr әv/: повністю
[обома руками] за когось /щось all in
favo(u)r of smb/smth 6. (біля, поруч)
at /әt/: за столом at the table 7. (після)
after /ˈa:ftәr US: ˈæftәr/: одне за одним
one after the other 8. (як) as /әz/; taken
to be /ˈteıkn tә bi;/: точка 0 приймається
за початок координат point 0 is taken to
be the origin of coordinates 9. (в обмін
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на щось) for 10. (на відстані) within
(so-many metres) of /әv/; before /bıˈfɔ:r/
11. (згідно з) according to /әˈkɔ:dıŋ tә/:
за графіком according to the schedule;
за усталеним розкладом according to
a regular syllabus 12. (внаслідок) for:
за відсутності доказів гіпотезу було
відкинуто the hypothesis was rejected
for the lack of proof

за винятком except; excepting; with
the exception of smth; за і проти for and
against; pro and con; за умови provided;
крок за кроком step by step

забезпечен|ий прикм. 1. provided
/prәˈvaıdıd/: бути погано ~им
чимось be ill provided with smth
2. (гарантований) assured /әˈʃʊәd/:
успіх ~ий success is assured
3. (підтверджений) well-warranted
/welˈwɒrәntıd US: welˈwɔ:rәntıd/
~ий усім необхідним found

забезпеченість ж. provision
(with) /prәˈvıʒn (wıð)/: ~ матеріалами/підручниками provision with
materials/text-books
забезпечення с. 1. (дія) ensuring
/ınˈʃʊәrıŋ/: ~ соціального захисту
ensuring social protection; providing
(with) /prәˈvaıdıŋ (wıð)/: ~ школи
вчительськими кадрами providing
the school with teaching personnel
2. (засоби) maintenance /ˈmeıntәnәns/
3. (матеріально-технічне тощо)
support /sәˈpɔ:t/: інформаційне ~
information support 4. (постачання)
provision (with) /prәˈvıʒn (wıð)/: ~
житлом provision of housing; supply
/sәˈplaı/: (матеріальне) ~ підготовки training supply 5. (гарантія)
security /sıˈkjʊәrәtı/: соціальне ~
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social security; амер. social welfare академічну ~ із двох предметів
~ якості (навчального продукту або carry two debts; deficiency /dıˈfıʃnsı/:
послуги) quality assurance; програмне ліквідувати академічну ~ remove a
~ комп. software
deficiency
забезпеч|увати дієсл. 1. ensure
заборон|а ж. 1. interdiction
/ınˈʃʊәr/: ~увати повне розуміння мате- /ˌıntәˈdıkʃn/ 2. (повна) prohibition
ріалу ensure complete comprehension /ˌprәʊıˈbıʃn/: ~а дитячої праці
[understanding] of the material; заходи, prohibition of child labour (амер.
що ~ують порядок і дисципліну labor); ~а на звільнення (працівників
measures to ensure order and discipline; певного
соціального
статусу)
secure /sıˈkjʊәr/: ~увати явку secure prohibition of dismissal; ban /bæn/:
attendance; support /sәˈpɔ:t/: ~ити ~а куріння smoking ban suppression
засоби існування support life 2. (га- /sәˈpreʃn/ 3. (обмеження) restriction
рантувати) guarantee /ˌgærәnˈti:/; /rıˈstrıktʃn/
assure /әˈʃʊәr/ 3. (надавати послуги,
заборонен|ий прикм. forbidden
допомогу тощо) provide (with) /fәˈbıdn/: порушувати ~у тему tread
/prәˈvaıd (wıð)/: ~увати ґрунтовну
on forbidden ground; prohibited
підготовку з предмета provide solid
/prәhıˈbıtıd US: prәʊhıˈbıtıd/; banned
[sound] preparation in a subject;
/bænd/
~увати
студентів
гуртожитком
забороня|ти дієсл. 1. prohibit
provide students with dormitory
/prәhıˈbıt US: prәʊhıˈbıt/: закон ~є
accommodations [space]; ~увати всім
щось
law prohibits smb from smth;
потрібним provide with the necessities
of life; furnish /ˈfɜ:nıʃ/: ~увати forbid /fәˈbıd/: ~ти підказування
prompting;
категорично
бібліотеку книжками furnish a library forbid
щось
~ти
forbid
smth
absolutely
with books
~увати інструментами implement [unqualifiedly]; ban /bæn/: ~ти позабира|ти дієсл. 1. collect наднормову роботу ban overtime;
/kәˈlekt/; take* /teık/; remove interdict /ˌıntәˈdıkt/: ~ти ігри interdict
/rıˈmu:v/: забрати дитину зі школи games 2. (обмежувати) restrict
remove a child from school 2. (час) /rıˈstrıkt/
що ~є interdictory; prohibitive; prohioccupy /ˈɒkjʊpaı/: школа ~є у нього
bitory;
(про сигнал) restrictive
весь час school occupies all his time
забраковувати дієсл. 1. reject
забіга|ти дієсл. (наперед; при
викладенні матеріалу) run* ahead /rıˈʤekt/ 2. (відкидати як непотріб)
/rʌn әˈhed/: ~ючи (трохи) наперед, discard /dıˈskɑ:d/; set* aside /set әˈsaıd/
забруднений 1. contaminated
відзначимо [зазначимо], що... running
a little ahead, it should be noted that...
/kәnˈtæmıneıtıd/; polluted /pәˈlu:tıd/;
заборгованість ж. 1. debts stained /ˈsteınd/ 2. (неочищений, із
/dets/ 2. (у навчанні) debt /det/: мати домішками) impure /ımˈpjʊәr/
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забрудненість ж. 1. (degree
of) pollution /(dıˈgri: әv) pәˈlu:ʃn/
2. (наявність домішок) impurity
/ımˈpjʊәtı/
залишкова ~ residual impurity
забруднення с. 1. (довкілля)
pollution /pәˈlu:ʃn/: антропогенне ~ anthropogenetic pollution; ~
довкілля environmental pollution
2. (домішками) impurities /ımˈpjʊәtız/
забруднювати дієсл. 1. make*
dirty /meık ˈdɜ:tı/; darken /dɑ:kn/
2. (довкілля) pollute /pәˈlu:t/: ~
повітря pollute air
забува|ти дієсл. forget* /fәˈget/:
~ти мову forget a language; такі речі
не ~ються such things are not forgotten
забудькуватість ж. 1. forgetfulness /fәˈgetfʊlnıs/ 2. (неуважність)
absent-mindedness
/ˈæbsntˈmaındıdnıs/
завад|а ж. 1. hindrance /ˈhındrәns/:
це стало великою ~ою для чиїхось
занять it became a great hindrance to
smbˈs study; obstruction /әbˈstrʌkʃn/:
невігластво – ~а на шляху прогресу
ignorance is an obstruction to progress
2.
(переривання)
interruption
/ˌıntәˈrʌpʃn/ 3. (зовнішній вплив)
disturbance /dıˈstɜ:bәns/
стояти на ~і hinder; encumber

заважа|ти дієсл. 1. hinder /ˈhındәr/:
~ти розповсюдженню чийогось
впливу hinder smbʼs influence; impede
/ımˈpi:d/: ~ти спілкуванню impede
communication; interfere (комусь,
чомусь − with) /ˌınˈtәfıәr .. wıð/: це
~є нашим планам this interferes with
our plans 2. (переривати) interrupt
/ˌıntәˈrʌpt/
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що

~є

[перешкоджає]

intercurrent

завантажений прикм. loaded
/ˈlәʊdıd/: наполовину ~ half-loaded
завантажувати дієсл. load /lәʊd/
~ когось роботою give smb a fulltime job

завбачання,
завбачення
с.
foreseeing /fɔ:ˈsi: ıŋ/; prediction
/prıˈdıkʃn/; forecast* /ˈfɔ:kɑ:st US:
ˈfɔ:kæst/: ~ справджується forecast
works well
завбачений прикм. foreseen
/fɔ:ˈsi:n/; predicted /prıˈdıktıd/
завбачуваний прикм. provided
/prәˈvaıdıd/;
predictable
/prıˈdıktәbl/
завбачувати, завбачати дієсл.
1. foresee* /fɔ:ˈsi:/: труднощі, яких
ніхто не міг завбачити difficulties that
no one could foresee 2. (провіщати)
predict /prıˈdıkt/
завдавати дієсл. cause /kɔ:z/;
inflict /ınˈflıkt/: ~ шкоди комусь/
чомусь inflict damage on smb/smth
завдан|ня с. 1. task /tɑ:sk US:
tæsk/: аналіз робочих ~ь task analysis;
виконати ~ня do oneʼs task; assignment /әˈsaınmәnt/: важке/домашнє/
пізнавальне
~ня
difficult/home/
cognitive assignment; контрольне ~ня
assignment for submission; центральне
~ня дослідження central assignment
of the research; деяким учням
~ня здалося надто важким some
pupils in the class found the assignment too difficult; термін перевірки
письмових ~ь assignment turn-around;
~ня всебічного та гармонійного
розвитку особистості assignments of
all-round and harmonious personality
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development; job /dʒɒb/: поточне ~ня
active job 2. (планове) target /ˈtɑ:gıt/:
визначати конкретне ~ня determine
[define] concrete target (for)

~ня на закріплення матеріалу
quick check

әˈkɒmplıʃ/; complete /kәmˈpli:t/:
~увати операцію/роботу complete
an operation/a job; унаслідок браку
інформації ми не змогли ~ити аналіз
because of lack of information we
could not complete the analysis; finish
/ˈfınıʃ/: ~ити (роботу) достроково
finish until the deadline 2. (доводити
до повного завершення) carry smth
to completion /ˈkærı .. tә kәmˈpli:ʃn/;
round off /raʊnd ɒf (US: ɔ:f)/: ~ити
вивчення теми round off a topic

завдяки прийм. owing to /ˈәʊıŋ tә/;
due to /ˈdju:tә US: ˈdu:tә/: відмінність
між цими двома факторами існує
~ різним методам оцінювання the
difference between these two factors is
due to different methods of estimating;
by virtue of /baı ˈvɜ:tju: әv/
~увати роботу/програму згідно з
завершальн|ий прикм. conclu- графіком meet the operation/program
ding /kәnˈklu:dıŋ/; final /ˈfaınl/: ~а schedule
стадія final phase; ~ий день занять
завершу|ватися дієсл. 1. terminate
final day of the term; closing /ˈklәʊzıŋ/ /ˈtɜ:mıneıt/: глава ~ується на чомусь
~ий тест completion test
chapter terminates with smth; complete
завершен|ий прикм. 1. finished /kәmˈpli:t/ 2. (чимось) end (with, in) /
/ˈfınıʃt/: здати ~у роботу turn in end (wıð, ın)/ 3. (наближатися до
finished work;
accomplished кінця) be* near completion /bi: nıәr
/әˈkʌmplıʃt US: әˈkɒmplıʃt/ 2. (оста- kәmˈpli:ʃn/
точний) irrevocable /ıˈrevәkәbl/
завжди присл. 1. (у стверзавершен|ість ж. 1. (повнота) джувальних реченнях) always
completion /kәmˈpli:ʃn/: ознаки ~ості /ˈɔ:lweız/: розвиток особистості
features of completion 2. (остаточ- ~ відбувається в діяльності the
ність) irrevocability /ıˌrevәkәˈbılәtı/
development of a personality always
завершення с. 1. (закінчення) takes place in constant activity; ~
consummation /ˌkɒnsәˈmeıʃn/: ~ спочатку подумай, а тоді говори
роботи consummation of work; always think before you say; майже
completion /kәmˈpli:ʃn/: доводити
~ almost always; in all occasions /ın
щось до логічного ~ carry smth to its
ɔ:l әˈkeıʒnz/ 2. (у заперечувальних
logical completeon; ending /ˈendıŋ/:
реченнях) never /ˈnevәr/: він ~ не заправильне ~ уроку correct [proper]
доволений he is never pleased
ending of the lesson 2. (припинення,
як ~ as usual; as ever
особл. раніше від наміченого)
завищений прикм. overrated
termination /ˌtɜ:mıˈneıʃn/: аварійне ~
/ˌәʊvәˈreıtıt/; overestimated
abnormal termination
/ˌәʊveˈrestımeıtıd/;
overvalued
заверш|увати дієсл. 1. (закін/ˌәʊvәˈvælju:d/
чувати) accomplish /әˈkʌmplıʃ US:
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завищувати дієсл. set* smth classes/lessons in good time; див. тж
too high /set .. tu: haı/; overestimate заздалегiдь
/ˌәʊveˈrestımeıt/: ~ оцінку чогось
загадк|а 1. riddle /rıdl/: говорити
overestimate smth
~ами speak in riddles; enigma
~ покази (про прилад) overread
/ıˈnıgmә/: для іноземців це ~а it is
завiдування с. management
an enigma for the foreigners 2. (та/ˈmænıdʒmәnt/; headship /ˈhedʃıp/: ємниця) mystery/ˈmıstәrı/: для нас
~ кафедрою headship of a chair це було ~ою it was a mystery to us
[department]
3. (головоломка) puzzle/pʌzl/: відзавiдувати дієсл. manage
гадати загадку think out a puzzle
/ˈmænıdʒ/; be* (at) the head /bi: (әt)
загадувати дієсл. 1. (давати
ðә hed/; be* in charge /bi: ın tʃɑ:dʒ/: ~ завдання, наказ тощо) order /ˈɔ:dәr/;
бібліотекою/школою be in charge of command /kәˈmɑ:nd US: kәˈmænd/
a library/ school
2. (планувати щось на майбутнє) get
r
завiдувач ч. manager /ˈmænıdʒә / plans /get plænz/; guess at the future
(жінка manageress /ˈmænıdʒәres/); /ges әt ðә ˈfju:tʃәr/
chief /tʃi:f/: ~ бібліотекою chief
загалом
присл.
generally
librarian; director /dıˈrektәr/ (жінка /ˈdʒenrәlı/: навчання в коледжі ~
directress /dıˈrektres/): ~ навчальною триває два роки training in college
частиною director of studies; assistant generally lasts two years; in total
principal
/ın ˈtәʊtl/; totally /ˈtәʊtәlı/; altogether
~ школою head-master; амер. тж /ˌɔ:ltәˈgeðәr/: ~ у групі 10 студентів
principal
there are altogether 10 students in the
завіряти дієсл. (засвідчувати) group
certify /ˈsɜ:tıfaı/: ~ підпис certify a
загальмован|ий прикм. (про
signature; authenticate /ɔ:ˈθәntıkeıt/
реакцію, психіку)
inhibited
заволоді|вати дієсл. перен. enga- /ınˈhıbıtıd/: ~е мислення inhibited
ge /ınˈgeıdʒ/: ~ти увагою аудиторії thinking
engage the attention of the audience
загальн|ий прикм. 1. universal
завчасний прикм. 1. forward /ˌju:nıˈvɜ:sl/: ~а освіта (освіта для
/ˈfɔ:wәd/; predictive /prıˈdıktıv/ 2. (пе- всіх) universal education; ~е військове
редчасний) premature /ˈpremәtjʊәr навчання universal military training;
US: ˌpri:mәˈtʊәr/;
precocious
~е схвалення universal approval;
/prıˈkәʊʃәs/
примат ~их людських цінностей
завчасно
присл.
beforehand primacy of universal human values;
/bıˈfɔ:hænd/:
про
це
треба general /ˈdʒenrәl/: ~а освіта (знання
потурбуватися ~ one must see it й уміння, необхідні освіченому
beforehand; in good time /ın gʊd громадянинові) general education;
ˈtaım/: ~ підготуватися до занять/ викласти щось у ~их рисах present
уроків prepare oneself for oneʼs smth in general outline; ~а думка а
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general opinion; на ~их підставах
according to general regulations;
підвищити ~ий рівень освіти raise
the general education standard; global
/ˈglәʊbl/: ~а стратегія global strategy;
overall /ˈәʊvәrɔ:l/: ~ий план науководослідної роботи overall research
plan 2. (властивий кільком або всім)
common /ˈkɒmәn/: ~а практика/риса
common practice/ trait 3. (сумарний)
total /ˈtәʊtl/: ~а кількість іспитів
(винесених на сесію) total number of
examinations; ~ий навчальний план
total curriculum
~а ідея concept; ~е правило generalization

загальність ж. generality
/ˌdʒenәˈrælәtı/; community
/kәˈmju:nәtı/
загальновживан|ий
прикм.
current in use /ˈkʌrәnt ın ju:s/: ~е слово
the word current in use; generally
accepted /ˈdʒenrәlı әkˈseptıd/
загальновизнаний
прикм.
1. gеnerally acknowledged /ˈdʒenrәlı
әkˈnɒlıdʒd/; (про думку, метод тощо) recognized /ˈrekәgnaızd/: ~ метод/
принцип recognized method/principle
2. (про факт тощо) admitted
/әdˈmıtıd/: ~ факт admitted fact
загальновідом|ий прикм. 1. wellknown /welˈnәʊn/ 2. (знаменитий)
renowned /rıˈnaʊnd/; accepted
/әkˈseptıd/: ~а істина accepted truth
загальнолюдськ|ий
прикм.
common to all mankind /ˈkɒmәn tә
ɔ:l ˈmænkaınd/: ~і моральні цінності
common to all mankind moral values
загальнонауковий
прикм.
general scientific /ˈdʒenrәl ˌsaıәnˈtıfık/

загальноосвiтн|ій
прикм.
of general education /әv ˈdʒenrәl
ˌedjʊˈkeıʃn/
~і предмети general subjects

загальноприйнятн|ий
прикм.
generally
accepted
/ˈdʒenrәlı
әkˈseptıd/: ~і норми поведінки
generally accepted standards of
behaviour [амер. behavior]; conventional /kәnˈvenʃәnl/
загальносвітов|ий прикм. global
/ˈglәʊbl/; world /wɜ:ld/; worldwide
/ˈwɜ:ldwaıd/: у ~ому масштабі on a
worldwide scale
загартовувати дієсл. harden
/ˈhɑ:dn/: ~ організм harden an
organism
загартування
с.
hardening
/ˈhɑ:dnıη/: ~ дитячого організму
hardening the child’s organism
загладжувати дієсл. 1. (робити
гладким) smooth smth out /smu:ð..
aʊt/; even /i:vn/ 2. (вирівнювати) level /levl/ 3. (помʼякшувати
враження від чогось) smooth over
[down] /smu:ð ˈәʊvәr [daʊn]/
заглиблюватися дієсл. перен.
become* [be*] absorbed /bıˈkʌm [bi:]
әbˈsɔ:bd/: ~ в роботу be absorbed by
work; deep /di:p/: ~ у книгу deep in
a book
заглядати дієсл. look at /lʊk әt/: ~
у записи лекцій look at oneʼs lecture
notes
~ у майбутнє look ahead the future; ~ у
словник consult a dictionary

заголовн|ий прикм. title /ˈtaıtl/;
capital /ˈkæpıtl/; (про літеру тж)
initial /ıˈnıʃl/: ~а літера capital [initial]
letter
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заголов|ок ч. 1. (книги, статті,
музичного твору) title /ˈtaıtl/: ~ок,
що не дає уявлення про зміст книги
nondescript title 2. (розділу чи частини цілого, окремої статті) header
/ˈhedәr/: ~ок розділу division header;
heading /ˈhedıŋ/: стаття з’явилася
під ~ком... the article appeared under
the heading… 3. (газетної статті)
headline /ˈhedlaın/: у газетному ~ку
повідомляється the headline reads
давати ~ок title; intitule

загострення
с.
(конфлікту)
aggravation /ˌægrәˈveıʃn/: ~ ситуації aggravation of the situation;
exacerbation /eksˌæsɜ:ˈbeıʃn/: ~ національних відносин exacerbation of
national relations; flare-up /ˈfleәrˈʌp/
загострювати
дієсл.
перен.
stress /stres/: ~ суперечності stress
the contradictions; focus /ˈfәʊkәs/: ~
чиюсь увагу на чомусь focus one’s
attention on smth
загострюватися дієсл. перен.
become* acute /bıˈkʌm әˈkju:t/
заготовляти дієсл. 1. (готувати
заздалегідь) prepare in advance
/prıˈpeәr ın әdˈva:ns (US: әdˈvæns)/
2. (запасати) lay* in /leı ın/; store up
/stɔ:r ˈʌp/
загрожува|ти 1. threaten (with)
/qretn (wıð)/: йому ~ла небезпека he
was threatened with danger; menace
/ˈmenәs/
загроз|а ж. threat /qret/: являти
собою ~у безпеці суспільства pose
a threat to public safety; menace
/ˈmenәs/: ~а чиїйсь безпеці a
menace to smbʼs safety; danger
/ˈdeındʒәr/: перебувати під ~ою
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знищення be in danger of annihilation
бути ~ою threaten; ставити під ~у
endanger

задав|ати дієсл. 1. give* /gıv/:
~ати числове значення give numerical
value; set* /set/: учитель ~ учням важку
задачу the teacher set his pupils a difficult
problem 2. (величину, умову) specify
/ˈspesıfaı/: ~ати початкові умови
specify initial conditions; assign /әˈsaın/
3. (наперед) prespecify /pri:ˈspesıfaı/;
predetermine /pri:dıˈtɜ:mın/ 4. (установлювати) set /set/: ~ати зразок
set a pattern; ~ати якусь величину
(на приладі) set a quantity [a value]
5. (означати) define /dıˈfaın/
6. (ставити запитання) ask /ɑ:sk
US: æsk/
задан|ий прикм. given /ˈgıvn/:
довільно ~ий arbitrarily given; set
/set/: діалог/твір на ~у тему dialogue/
composition on a set topic [theme];
specified /ˈspesıfaıd/: ~а функція
specified [given] function
наперед ~ий prespecified

задання с. (величини, умов) giving
/ˈgıvıŋ/; specifying /ˈspesıfaıŋ/: описувати щось ~м сукупності параметрів
describe smth by specifying a set of
parameters
задатки
мн.
inclinations
/ˌınklıˈneıʃnz/; makings /ˈmeıkıŋz/:
~ є індивідуаль но-природною
передумовою процесу розвитку
особистості
makings
are
the
individual-natural condition of the
process of personality development
задач|а ж. 1. problem /ˈprɒblәm/:
розвˈязувати ~у solve [tackle] a
problem; складати ~і make [think up]
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problems 2. (ціль) task /tɑ:sk US: tæsk/:
дидактична/складна задача ~а didactic/arduous task; object /ˈɒbdʒıkt/;
aim /eım/ 3. (загадка, головоломка)
puzzle /ˈpʌzl/
додаткова ~а rider

задачник ч. problem book
/ˈprɒblәm bʊk/; book of problems
/bʊk әv ˈprɒblәmz/
задн|ій прикм. 1. back /bæk/: ~ій
хід back action; hinder /ˈhındәr/: ~я
частина the hinder part [side]; rear
/ˈrıәr/ 2. (кінцевий) hindmost
/ˈhaındmәʊst/
~ій план back

задовольняти дієсл. 1. satisfy
/ˈsætısfaı/: ~ різнобічні смаки дітей
satisfy varied tastes of children
2. (бути достатнім) suffice /sәˈfaıs/
3. (відповідати вимогам) match
/mætʃ/: ~ критеріям match criteria
4. (вимоги, прохання тж) meet*
/mi:t/: ~ чиїсь вимоги meet [satisfy,
grant, supply] smbʼs demands
задовольнятися
дієсл.
be*
satisfied [contented] (with) /bi:
ˈsætısfaıd [kәnˈtentıd] (wıð)/; content
oneself /kәnˈtent/
задум ч. 1. (намір) intention
/ınˈtenʃn/ 2. (ученого, художника
тощо)
conception
/kәnˈsepʃn/:
поетичний ~ poetic conception
задумливий прикм. 1. thoughtful
/qɔ:tfl/ 2. (схильний до мрій) given to
reflection /gıvn tә rıˈflekʃn/
задумувати дієсл. 1. conceive
/kәnˈsi:v/ 2. (мати намір) intend to
/ınˈtend tә/; have* the intention of
/hæv ðә ınˈtenʃn әv/
задумуватися дієсл. 1. become*
[be*] thoughtful /bıˈkʌm [bi:] qɔ:tfl/
2. (розмірковувати над чимось)
meditate (on, upon) /ˈmedıteıt (ɒn,
әˈpɒn)/: ~ над своїм майбутнім
meditate on oneˈs future; ponder (over)
/ˈpɒndәr (ˈәʊvәr)/
заздалегiдь присл. beforehand
/bıˈfɔ:hænd/: ~ розроблений план
a plan worked out beforehand; in
advance /ın әdˈva:ns (US: әdˈvæns)/:
знати питання ~ know the questions
in advance

задовiльн|ий прикм. 1. satisfactory /ˌsætısˈfæktәrı/: ~а оцінка
satisfactory [pass] grade [mark];
~ий стан satisfactory state; успіхи
цього студента є цілком ~ими the
student’s progress is quite satisfactory;
reasonable /ˈri:znәbl/ 2. (достатній)
sufficient /sәˈfıʃnt/
задовiльно присл. 1. satisfactorily
/ˌsætısˈfæktәrılı/ 2. (оцінка, як ім.)
satisfactory /ˌsætısˈfæktәrı/
задоволений прикм. satisfied
(with) /ˈsætısfaıd (wıð)/: я ~
відповіддю/результатами/роботою
I am satisfied with the answer/results/
work
задоволення с. 1. (почуття
вдоволення) satisfaction /ˌsætısˈfækʃn/:
~ професією/роботою occupational/
job satisfaction; одержувати ~ від
роботи derive satisfaction from oneʼs
work 2. (вимог, сподівань тощо)
contentment /kәnˈtentmәnt/; satisfying
домовлятися ~ forespeak; ~ уста/ˈsætısfaıŋ/: ~ певних соціальних
новлений
preset; замовлений ~ reserved;
потреб satisfying cetain social needs
143

УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКИЙ НАВЧАЛЬНИЙ СЛОВНИК

знати ~ результати чогось foresee the
result of smth

заздрити дієсл. envy /ˈenvı/; be
envious /bi: ˈenvıәs/
заздрість ж. envy /ˈenvı/; heartburning /hɑ:t ˈbɜ:nıŋ/
зазна|вати дієсл. 1. (пізнавати
на власному досвіді) experience
/ıkˈspıәrıәns/; feel* /fi:l/; learn* /lɜ:n/
2. (чогось) undergo* /ˌʌndәˈgәʊ/:
сучасна система проведення іспитів
~є змін the current examination
system
is
undergoing
change
3. (про негативні результати) suffer
/ˈsʌfәr/: ~вати збитків suffer losses
зазнач|ати дієсл. 1. (згадувати)
mention /ˈmenʃn/: варто ~ити it stands
to mention; make* reference (to) /meık
ˈrefrәns (tә)/; denote /dıˈnәʊt/; indicate
/ˈındıkeıt/; note /nәʊt/: важливо ~ити,
що … it is important to note that …;
remark /rıˈmɑ:k/ 2. (звертати увагу)
notice /ˈnәʊtıs/: про це було ~ено в
доповіді it was noticed in the report
3. (задавати, уточнювати вибір,
величину) specify /ˈspesıfaı/
зазначений прикм. indicated
/ˈındıkeıtıd/; pointed out /ˈpɔıntıd
ˈɑʊt/; named /neımd/; marked /mɑ:kt/
зазначення
с. denotation
/di:nәʊˈteıʃn/;
specification
/ˌspesıfıˈkeıʃn/
заїкання
с. stammer(ing)
/ˈstæmәr(ıŋ)/; impediment in oneʼs
speech /ımˈpedımәnt ın .. spi:ʧ/
зайв|ий прикм. 1. superfluous
/su:ˈpɜ:flʊәs/: коментарі ~і comment is
superfluous; extra /ˈekstrә/ 2. (запасний)
spare /speәr/ 3. (надмірний) excessive
/ıkˈsesıv/ 4. (надлишковий) redundant
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/rıˈdʌndәnt/ 5. (непотрібний) needless /ˈni:dlıs/; unnecessary /ʌnˈnesәsrı
US: ʌnˈnesәserı/: ~ий матеріал
unnecessary material; прибирати ~і
слова eliminate unnecessary words
займа|ти дієсл. 1. у різн. знач.
occupy /ˈɒkjʊpaı/: ~ти увагу класу
occupy the attention of a class; engage
/ınˈgeıdʒ/: читання ~є весь мій
вільний час reading engages all my
spare time 2. (за хоплювати) invade
/ınˈveıd/ 3. (посаду) occupy
/ˈɒkjʊpaı/: ~ти керівні пости occupy
leading positions; take* up /teık ʌp/
4. (про час) take* /teık/: виконання
домашнього завдання ~є дві години
homework takes two hours
займатися дієсл. 1. (робити
щось) do* /du:/; be* occupied (with)
/bi: ˈɒkjʊpaıd (wıð)/; be* engaged
(in) /bi: ınˈgeıdʒd (ın)/: ~ науководослідною роботою be engaged
in research work; Ньютон почав ~
проблемою гравітації ще в 16651666 роках Newton became engaged
in problems of gravitation as early
as 1665-1666 2. (чимось) prosecute
/ˈprɒsıkju:t/; practice (амер. practise)
/ˈpræktıs/ 3. (вчитися) study /ˈstʌdı/:
~самостійно study independently;
займатися до пізньої ночі study till
late at night
~ фізкультурою (як частиною навчального плану) take physical training

зайнят|ий прикм. 1. (чимось) busy
at [in, with] /ˈbızı әt [ın, wıð]/: бути
~им перевіркою екзаменаційних
робіт be busy with correcting
examination papers; intent /ınˈtent/;
concerned /kәnˈsɜ:nd/ 2. (використо-
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вуваний у цей момент) used /ju:zd/:
~е місце used space 4. (не вільний)
engaged /ınˈgeıdʒd/
зайнят|ість ж. 1. ек. employment
/ımˈplɔımәnt/: дитяча ~ість child employment; ~ість на кількох роботах
multiple employment; можливості ~ості employment opportunities; служба ~ості employment
[placement] service 2. (чимось)
engrossment /ınˈgrәʊsmәnt/; (кимось)
preoccupation /ˌpri:ɒkjʊˈpeıʃn/
закарбовувати дієсл. stamp
/stæmp/; imprint /ımˈprınt /: ~ щось
у памˈяті учня imprint [stamp] smth
upon the pupilˈs memory
закiнчен|ий прикм. 1. finished
/ˈfınıʃt/; complete /kәmˈpli:t/: ~а
вища/середня
освіта
complete
higher/secondary education; ~а думка
complete thought 2. (що закінчився)
ended /endıd/ 3. (про фразу тощо)
round /raʊnd/
закiнченість ж. completeness
/kәmˈpli:tnıs/; perfection /pәˈfekʃn/: ~
деталей perfection of detail
закiнчення с. 1. (припинення
дії) ending /ˈendıŋ/: completion
/kәmˈpli:ʃn/; finish /ˈfınıʃ/; termination
/ˌtɜ:mıˈneıʃn/ 2. (вищого навч.
закладу) graduation /ˌgrædʒʊˈeıʃn/
3. (строку) expiration /ˌekspıˈreıʃn/;
expiry /ˈekspaıәrı/ 4. (кінець) end /end/;
closing /ˈklәʊzıŋ/ 5. грам. ending: ~
відмінків declinational endings
закiнч|увати дієсл. 1. finish
/ˈfınıʃ/: ~ити школу finish school;
end /end/: ~ити роботу над книгою
end labour (амер. labor) on a book;
complete /kәmˈpli:t/: ~ити другий/

третій курс complete a second/third
year; ~ити (повний) курс навчання
complete a (full) course of training;
conclude /kәnˈklu:d/: ~увати бесіду
conclude talk; він ~ив (виступ)
цитатою з Шекспіра he concluded
with a quotation from Shakespeare;
round off /ˈraʊndˈɔ:f/ 2. (вищий навч.
заклад) graduate /ˈgrædʒʊeıt/: ~ити
коледж graduate from college; ~ити
університет із відзнакою graduate
with honors
~ити роботу be through with oneˈs
work

закiнчу|ватися дієсл. 1. come*
to an end /kʌm tә әn end/; conclude
/kәnˈklu:d/; terminate /ˈtɜ:mıneıt/:
слово ~ється на «-ism» the word
terminates in «-ism»; end /end/
2. (чимось) round into /raʊnd ˈıntә/;
result in /rıˈzʌlt ın/ 3. (припинятися)
end off [up] /end ɒf (US: ɔ:f) [ʌp]/; be*
over /bi: ˈәʊvәr/: урок закінчився the
lesson is over
що ~ється [минає] dying; (про строк)
expiring

заклад
ч.
establishment
/ıˈstæblıʃmәnt/:
навчально-виховний ~ teaching and educational
establishment; спеціальний навчальний ~ special educational
establishment; institution /ˌınstıˈtju:ʃn
US: ˌınstıˈtu:ʃn/: благодійний ~
philantropical institution; державний
вищий навчальний ~ state institution
of higher education; дошкільний ~
pre-school institution [establishment];
зарахування до навчального ~у
enrollment at an educational institution
дитячий ~ (садок, ясла) day nursery
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закладання с. 1. (заснування)
erection /ıˈrekʃn/ 2. (фундаменту)
foundation /faʊnˈdeıʃn/
закладати дієсл. 1. (фундамент
тощо) lay* /leı/: ~ основу характеру
в дитинстві lay the foundation
of character in oneʼs childhood; ~
підвалини чогось lay the foundation
of smth; found /faʊnd/ 2. (засновувати) establish /ıˈstæblıʃ/: ~ традицію
establish a tradition
заклик ч. 1. call /kɔ:l/:
відгукнутися на ~ answer the call;
respond to the call; appeal /әˈpi:l/:
підтримувати ~ support an appeal
2. (гасло) slogan /ˈslәʊgәn/
закликати дієсл. call /kɔ:l/: ~
когось до порядку call smb to order;
appeal /әˈpi:l/: ~ до здорового глузду
appeal reason; appeal to good sense
заключн|ий прикм. 1. final
/ˈfaınl/: ~е засідання final sitting;
closing /ˈklәʊzıŋ/: ~е слово closing
statement; ~і хвилини іспиту/уроку
closing minutes of the examination/
lesson; concluding /kәnˈklu:dıŋ/: ~а
бесіда concluding talk 2. (кінцевий)
ending /ˈendıŋ/
~а частина ending

закон ч. 1. law /lɔ:/: ~и педагогіки laws of pedagogy; ~ про
освіту Education Law; ~и розвитку derivative laws; ~и розвитку
дитячого організму та формування
особистості the laws of the child’s
organism development and the
personality formation; ~и суспільного
розвитку laws of social development;
визначений ~ом determined by law;
principle /ˈprınsәpl/: фундаменталь146

ний ~ fundamental [basic] principle;
rule /ru:l/; institution /ˌınstıˈtju:ʃn
US: ˌınstıˈtu:ʃn/ 2. (законодавство)
legislation /ˌledʒısˈleıʃn/
видавати ~и legislate

законн|ий прикм. 1. lawful
/lɔ:fl/: ~і дії lawful acts; legitimate
/lıˈdʒıtımәt/: ~а вимога legitimate
claim 2. (дозволений) well-warranted
/welˈwɒrәntıd US: welˈwɔ:rәntıd/
законність
ж.
lawfulness
/ˈlɔ:flnıs/; validity /vәˈlıdәtı/; legality
/li:ˈgælәtı/
законно присл. lawfully /ˈlɔ:fәlı/;
legally /ˈli:gәlı/
законодавство с. legislation
/ˌledʒısˈleıʃn/: ~ про освіту education
legislation; у відповідності із ~м in
accordance with legislation
закономiрн|ий прикм. 1. regular
/ˈregjʊlәr/; natural /ˈnætʃrәl/: ~е явище
natural phenomenon; ~ий розвиток
natural development; appropriate
/әˈprәʊprıәt/ 2. (передбачуваний
результат,
явище)
predictable
/prıˈdıktәbl/
закономiрн|ість 1. regularity
/ˌregjʊˈlærәtı/: статистична ~ість
statistical regularity; ~ості навчання
виражають
найсуттєвіше
для
організації навчання regularities of
teaching express the most essential
factors for organizing educational
process 2. (закон явища) law /lɔ:/:
~ості виховання laws governing education; ~ості вікового розвитку дітей
laws governing child development (in
relation to age) 3. (обˈєктивно чинний
закон) objective laws /әbˈdʒektıv lɔ:z/
закономiрно присл. naturally
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/ˈnætʃrәlı/; appropriately /әˈprәʊprıәtlı/ позитивного досвіду у викладанні
~ розвиватися develop in conformity consolidation of the positive results
with certain laws
of teaching; ~ пройденого матеріалу
законопроект ч. bill /bıl/: внести consolidation
of
the
material
законопроект (на розгляд) bring in a covered; остаточне/первинне ~ final
bill
[complete]/initial consolidation
закреслювання с. crossing out
закрiплювати,
закріпляти
/krɒsıŋ (US: krɔ:sıŋ) aʊt/; striking out дієсл. 1. (кріпити, прикріплювати)
/straıkıŋ aʊt/; deletion /dıˈli:ʃn/
fasten /ˈfɑ:sn US: ˈfæsn/; fix /fıks/
закреслювати дієсл. cross out 2. перен. consolidate /kәnˈsɒlıdeıt/:
/krɒs (US: krɔ:s) aʊt/; strike* out ~ позиції consolidate the positions
/straık aʊt/; delete /dıˈli:t/
3. (за кимось, чимось) secure
закривати дієсл. 1. close /klәʊz/: /sıˈkjʊәr/: ~ за собою місце secure
~ дужки/збори close the brackets/ a place; attach /әˈtætʃ/; reserve (for)
meeting; shut /ʃʌt/ 2. (покривати) /rıˈzɜ:v (fәr)/
cover
/ˈkʌvәr/
3.
(захищати,
закрiплюватися, закріплятися
затуляти) shield /ʃi:ld/
дієсл. be* fastened [secured, fixed]
закриватися дієсл. 1. close /bi: ˈfɑ:snd (US: ˈfæsnd) [sıˈkjʊәd,
/klәʊz/; shut /ʃʌt/ 2. (припиняти fıkst]/
діяльність) close down /klәʊz daʊn/
закруглювати, закругляти дієсл.
закритий прикм. 1. enclosed 1. make* round /meık raʊnd/ 2. (раху/ınˈklәʊzd/; closed /klәʊzd/; shut нок, фразу) round off /raʊnd ɒf (US:
/ʃʌt/ 2. (недоступний для всіх) private ɔ:f)/
/ˈpraıvıt/
зал ч. зала ж. hall /hɔ:l/: актовий/
закриття с. 1. closing /ˈklәʊzıŋ/; демонстраційний
~
assembly/
closure /ˈklәʊʒәr/ 2. (закінчення) close demonstration hall; збори відбувалися
/klәʊs/ 3. (підприємства, системи) у ~і the meeting was held in the hall
shut-down /ˈʃʌt daʊn/ 4. (припинення
лекційна ~а lecture theatre; спордоступу) shut-off /ˈʃʌt ɒf (US: ɔ:f)/
тивний ~ gymnasium
закрiплений прикм. 1. (незалагоджувати дієсл. settle /setl/:
знімний, нерухомий) fastened /ˈfɑ:snd ~ справу settle an affair; set /set/: ~
US: ˈfæsnd/; fixed /fıkst/ 2. (за кимось) питання set a question at rest
settled /setld/
залеж|ати дієсл. (від чогось)
закрiплювання, закрiплення с. depend [be* dependent] on /dıˈpend
1. (скріплення, привʼязування) faste- [bi: dıˈpendәnt] ɒn/: ~ати від чогось
ning /ˈfɑ:snıŋ US: ˈfæsnıŋ/; attaching повністю be completely dependent
/әˈtætʃıŋ/ 2. (зміцнення) fixing on smth; це ~ить від того, скільки ви
/ˈfıksıŋ/: ~ знань, умінь, навичок будете працювати it depends on how
fixing of knowledge, skills, habits; hard you will work
consolidation
/kәnˌsɒlıˈdeıʃn/:
~
залежний прикм. 1. (від чогось)
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dependent on smth /dıˈpendәnt
ɒn/: повністю ~ від когось/чогось
dependent entirely on smb/smth
2. (звʼязаний із чимось) related to
smth /rıˈleıtıd tә/
~ від часу time-dependent

залежн|ість ж. 1. dependence
/dıˈpendәns/:
соціальна
~ість
social dependence; relation(ship)
/rıˈleıʃn(ʃıp)/: бути в ~ості від чогось
bear a relationship to smth 2. (графік)
plot /plɒt/
залежно присл. 1. (від когось,
чогось) depending on /dıˈpendıŋ
ɒn/; according to /әˈkɔ:dıŋ tә/: ~ від
обставин according to circumstances;
in accord(ance) with /ın әˈkɔ:d(әns)
wıð/ 2. (за наявності альтернативи)
according as /әˈkɔ:dıŋ әz/
залишати дієсл. 1. leave* /li:v/:
~ дітей без нагляду leave children
unattended; ~ питання відкритим
leave the question open [unsettled]
2. (зберігати) keep* /ki:p/: ~ щось
у пам’яті keep smth in oneʼs head;
reserve /rıˈzɜ:v/: ~ щось за собою
reserve smth for oneself
~ на другий рік hold back

залиш|атися
дієсл.
remain
/rıˈmeın/: ~атися на другий рік (у
класі) remain in the same form a
second year; ~атися в пам’яті remain
in oneʼs memory; тепер ~ається
обговорити основну проблему
remaining to be discussed is the main
problem; stay /steı/: деякі студенти
~илися після лекції, щоб поставити
запитання (лектору) some students
stayed behind after the lecture to ask
questions; його імˈя назавжди ~иться
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в історії сучасної літератури his
name will stay put in the history of
contemporary literature for ages
залишений прикм. 1. left /left/
2. (покинутий) abandoned /әˈbæn
dәnd/; in desertion /ın dıˈzɜ:ʃn/: ~
усіма in utter disertion
залишення с. 1. absence /ˈæbsns/;
leaving /ˈli:vıŋ/; vacation /vәˈkeıʃn US:
veıˈkeıʃn/ 2. (збереження) reservation
/ˌrezәˈveıʃn/
~ на другий рік repeating

залік ч. 1. (перевірка знань) credit
test /ˈkredıt test/: письмовий/усний ~
written/ oral credit test; складати ~ take
a course credit test 2. (оцінка) credit /
ˈkredıt/
заліков|ий прикм. examination
/ıgˌzæmıˈneıʃn/: ~а сесія examination
period
~а книжка student’s record book [card];
~ий кредит credit point

залуч|ати дієсл. draw* /drɔ:/; enlist
/ınˈlıst/: ~ити когось на свій бік enlist
smb as friend; implicate /ˈımplıkeıt/;
involve /ınˈvɒlv/: їх було ~ено до
обговорення цієї проблеми they have
been involved in the discussion of the
problem
залучений
прикм.
involved
/ınˈvɒlvd/
залучення с. implication
/ˌımplıˈkeıʃn/; incorporation
/ınˌkɔ:pәˈreıʃn/
замiн|а ж. 1. (дія) replacement
/rıˈpleısmәnt/: ~а вчителя replacement
of a teacher; зробити ~у make a
replacement; substitution /ˌsʌbstıˈtju:ʃn
US: ˌsʌbstıˈtu:ʃn/: ~а величини А
величиною В substitution of B for A;
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change(-over) /tʃeındʒ(ˈәʊvәr)/ 2. (те, ˈsʌbstıtu:t (fәr)/; replace (with) /rıˈpleıs
що заміняє) substitute /ˈsʌbstıtju:t US: (wıð)/; take* the place (of) /teık ðә
ˈsʌbstıtu:t/; replacer /rıˈpleısәr/
pleıs (әv)/
шляхом ~и substitutionally
замовлення с. order /ˈɔ:dәr/:
замiнник ч. (матеріал) substitute бланк ~ order form; на ~ against order;
(for) /ˈsʌbstıtju:t (US: ˈsʌbstıtu:t) (fәr)/ скасувати ~ cancel an order; contract
неповноцінний ~ ersatz; що є ~ом /ˈkɒntrækt/: державне ~ government
substitutional
[state] contract
замiн|ювати, замін|яти дієсл.
замовляти дієсл. 1. order /ˈɔ:dәr/:
change /tʃeındʒ/; replace /rıˈpleıs/: ~ переклад нової книжки order a
~іть це слово іншим replace the translation of a new book 2. (квитки
word by another; не було нікого, хто тощо) book /bʊk/; reserve /rıˈzɜ:v/
міг би його ~ити there was nobody
замовник ч. customer /ˈkʌstәmәr/:
to replace him; substitute /ˈsʌbstıtju:t орієнтований на ~а customer-focused;
US: ˈsʌbstıtu:t/: досвід нічим ~ити не client /ˈklaıәnt/
можна there can be no substitute for
занедбан|ий прикм. neglected
experience; supersede /ˌsu:pәˈsi:d/: /nıˈglektıd/: педагогічно ~і діти
цей підручник слід ~ити на більш pedagogically neglected children
сучасний this text-book must be
у ~ому стані in a state of neglect
superseded by a newer one
занепад ч. decline /dıˈklaın/: ~
замiнюватися, замінятися дієсл. цивілізації the decline of civilization;
be* replaced (by) /bi: rıˈpleıst (baı)/; культура у стані ~у culture in decline;
be* substituted (for) /bi: ˈsʌbstıtju:tıd decay /dıˈkeı/: тимчасовий ~ псих.
(US: ˈsʌbstıtu:tıd) (fәr)/
temporal decay; depression /dıˈpreʃn/
замість прийм. instead of /ınˈsted
~ духу discouragement; ~ сил weak-ness;
әv/: ~ того, щоб це зробити instead break-down
of doing this; for /fәr/: це слово
занепада|ти дієсл. fall* into decay
вживається ~ того this word is used /fɔ:l ˈıntә dıˈkeı/; deteriorate /dıˈtıәrıәreıt/:
for that; in place of /ın pleıs әv/
мистецтво ~є art is deteriorating;
замiтк|а ж. 1. (короткий запис) eclipse /ıˈklıps/
note /nәʊt/: ~а на берегах marginal
занесення с. (до протоколу,
note; зробити ~у make a note 2. (у списку тощо) recording /rıˈkɔ:dıŋ/;
газеті) short piece [article] /ʃɔ:t pi:s entering /ˈentәrıŋ/: ~ до протоколу/
[ˈɑ:tıkl]/
списку recording [entering] in the
заміщання,
замiщування с. minutes/list
substitution /ˌsʌbstıˈtju:ʃn US: ˌsʌbstıtu:ʃn/;
занижен|ий прикм. underes-timated
replacement /rıˈpleısmәnt/: вибіркове /ˌʌndәrˈestımeıtıd/; lowered /ˈlәʊәd/: ~а
~ selective replacement
оцінка lowered mark; ~і вимоги loweзаміщати, замiщувати дієсл. red requirements [standards]
substitute (for) /ˈsʌbstıtju:t US:
занижувати дієсл. 1. underesti149
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mate /ˌʌndәrˈestımeıt/: ~ оцінку наук.
underestimate smth; lower /ˈlәʊәr/:
~ вимоги lower requirements
[standards] 2. (про оцінку) be* overstrict /bi: ˈәʊvәstrıkt/: ~ оцінку be
overstrict in marking [grading]
заново присл. 1. (all) over again
/(ɔ:l) ˈәʊvәr әˈgen/: я був вимушений
зробити цю роботу ~ I had to do the
work over again 2. (по-новому) anew
/әˈnju: US: әˈnu:/: ми були вимушені
анулювати перші результати і
розпочати все ~ we had to scrub the
first set of results and start anew

business; trade /treıd/ 2. (навчання)
studies /ˈstʌdız/: додаткові ~ (з певного
предмета)
supplementary
studies; практичні ~ (у ВНЗ) practical
studies; приступити до занять
(про учнів) take up studies; ніщо не
заважало його ~м nothing interfered
with his studies; classes /klɑ:sız US:
klæsız/: бути відсутнім на ~х be
absent from classes; бути готовим
до занять be prepared for classes;
влаштувати спеціальні ~ для когось
arrange special classes for smb; до/
після занять before/ after classes; ~
~ переписати rewrite; ~ повторити з літератури classes in literature; ~
весь матеріал review the whole [entire] з розмовної практики conversation
material
classes; ~ проводяться двічі на
заносити дієсл. (записувати тиждень classes are held twice a week
кудись) enter (in) /ˈentәr (ın)/: ~ до
години занять (у школі) school hours; ~
особової справи enter in the personal у дві зміни (у школі) double sessions; під час
record; note down /nәʊt daʊn/: ~ занять during class session; планування та
у щоденник note down in oneʼs організація позакласних занять planning
daybook; put* down /pʊt daʊn/: ~ до and organizing extra-curricular activities;
списку put down in the list; enregister улюблене ~ (у вільний час) hobby
/ınˈreʤıstәr/: ~ до пам’яті enregister
заохочення, заохочування с.
in memory
stimulation
/ˈstımjʊleıʃn/;
encoзанотовувати дієсл. make* notes uragment /ınˈkʌrıdʒmәnt/; incentive
/meık nәʊts/; note /nәʊt/
/ınˈsentıv/: колективна форма ~ group
занурення с. immersion /ıˈmɜ:ʃn incentive
US: ıˈmɜ:ʒn/
заохочувальний прикм. stimulaзанурюватися дієсл. перен. be* ting /ˈstımjʊleıtıŋ/;
encouraging
absorbed /bi: әbˈsɔ:bd/; be* plunged /ınˈkʌrıdʒıŋ/; inspiring /ınˈspaıәrıŋ/
/bi: plʌndʒd/: ~ в думки be absorbed
заохочувати дієсл. stimulate
[plunged] in thought
/ˈstımjʊleıt/: ~ ініціативу/інтерес
заняття с. 1. (справа, робота) stimulate
initiative/
interest;
occupation /ˌɒkjʊˈpeıʃn/:~, що не ви- encourage /ınˈkʌrıdʒ/: ~ когось у
магають гуманітарної освіти illiberal його заняттях encourage smb in
occupation; інтелектуальне/приємне his studies; ~ самостійність учня
~ intellectual/ pleasant occupation; encourage independence in a pupil;
business /ˈbıznıs/: рід занять line of ~ спілкування у студентському се150
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редовищі
encourage
sociability
among the student body; foster /ˈfɒstәr
US: ˈfɔ:stәr/: ~ професійні контакти
науковців foster professional contacts
among scientists
заочн|ий прикм. 1. (про факультет) extramural /ˈekstrәˈmjʊәrәl/:
~і курси extramural courses 2. (про
освіту)
correspondence
/ˌkɒrıˈspɒndәns US: ˌkɔ:rıˈspɒndәns/: ~а аспірантура correspondence
post-graduate research course; ~на
педагогічна освіта correspondence
pedagogical [teacher] education; ~е
навчання tuition by correspondence;
correspondence course
заочник ч. external student
/ıkˈstɜ:nl ˈstju:dnt (US: ˈstu:dnt)/;
student taking correspondence course
/ˈstju:dnt (US: ˈstu:dnt) ˈteıkıŋ
ˌkɒrıˈspɒndәns (US: ˌkɔ:rıˈspɒndәns)
kɔ:s/
заочно приcл. 1. without seeing
/wıˈðaʊt ˈsi:ıŋ/ 2. (у відсутності) in smbʼs
absence /ın .. ˈæbsns/ 3. (про навчання)
by correspondence /baı ˌkɒrıˈspɒndәns
(US: ˌkɔ:rıˈspɒndәns/: вчитися/начати
~ study/teach by correspondence
заощаджений
прикм. saved
/seıvd/; economized /ıˈkɒnәmaızd/
заощаджування, заощадження с.
(дія) saving /ˈseıvıŋ/; spare /speәr/
заощаджу|вати дієсл. save (up)
/seıv (ʌp)/: що ~є час time-saving;
economize /ıˈkɒnәmaız/: немає сенсу
~вати на найнеобхіднішому it doesn’t
pay to economize on essentials; spare
/speәr/
запам’ятовування с. memorizing
/ˈmemәraızıŋ/: ~ дат/фактів memo-

rizing dates /facts; свідоме ~
conscious memorizing; полегшити
~ make memorizing easier; retention
/rıˈtenʃn/: ~ аудиторного матеріалу
retention of auditory material; точне ~
accurate retention
вправи на ~ слів word drill exercises

запам’ят|овувати дієсл. memorize /ˈmemәraız/: ~овувати дати/
факти memorize dates/ facts; commit
to memory /kәˈmıt tә ˈmemәrı/: ~ати
написання слів commit to memory
the spelling of words; remember
/rıˈmembәr/: твердо ~ати remember
well
здатність ~овувати retention

запам’ятову|ватися дієсл. be*
retained in oneʼs memory /bi: rı’teınd
ın .. ˈmemәrı/; remain in smbʼs memory
/rıˈmeın ın .. ˈmemәrı/
щось, що легко ~ється catchy: вирази/
слова, що легко ~ються catchy expressions/
words

запас ч. 1. stock /stɒk/: ~ знань
stock of knowledge; обмежений ~
слів limited stock of words; supply
/sәˈplaı/ 2. (на випадок необхідності)
store /stɔ:r/ 3. (резерв) reserve /rıˈzɜ:v/

мізерний ~ знань a beggarly amount
of learning; словниковий ~ vocabulary;
wordstock

запасання c. 1. storing /ˈstɔ:rıŋ/;
accumulation
/әkju:mjʊˈleıʃn/
2. (резервування)
redundancy
/rıˈdʌndәnsı/
запасати дієсл. 1. lay* (up) in store
/leı (ʌp) ın ˈstɔ:r/; lay* in stock (of) /leı ın
stɒk (әv)/; store [stock] up /ˈstɔ:r [stɒk] ʌp/
запасатися дієсл. stock up (with)
/stɒk ʌp (wıð)/; build* up reserves (of)
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запис ч. 1. (процес) recording
/bıld ʌp rıˈzɜ:vz (әv)/; provide oneself
/rıˈkɔ:dıŋ/: ~ спостережень recording
(with) /prәˈvaıd .. (wıð)/
of observations; writing /ˈraıtıŋ/
~ терпінням have patience
запасний прикм. 1. (про людину 2. (реєстрування) registration
або річ) back(-)up /ˈbækʌp/ 2. (про /ˌredʒıˈstreıʃn/ 3. (результат) record
частини чи деталі для ремонту) /ˈrekɔ:d US: ˈrekәrd/ 4. (у службовому
replacement /rıˈpleısmәnt/ 3. (резерв- журналі) entry /ˈentrı/: залишати ~ у
ний) reserve(d) /rıˈzɜ:v(d)/ 4. (дублю- книзі відгуків leave an entry in the
visitor’s book 5. (сукупність символів
вальний) stand(-)by /ˈstændbaı/
заперечний прикм. 1. negational у формулах, рівняннях) notation
/nıˈgeıʃnәl/ 2. (спростовний) impugn- /nәʊˈteıʃn/ 6. (дані у записаному
вигляді) record
able /ımˈpju:nәbl/
записка ж. 1. note /nәʊt/:
заперечен|ня c. 1. (заява про
незгоду)
objection
/әbˈdʒekʃn/: пояснювальна ~ (до програми)
~ь немає there is no objection; explanatory note; читати лекцію по
contradiction /ˌkɒntrәˈdıkʃn/: нетер- ~х lecture from notes 2. (офіційне
memo randum
пимість до ~ь impatience of contradic- повідомлення)
tion 2. (невизнання існування чогось) /ˌmemәˈrændәm/ (pl. memoranda
negation /nıˈgeıʃn/: ~ня ~ня negation /ˌmemәˈrændә/); скор. memo
of the negation 3. (контраргумент) /ˈmemә/
доповідна ~ memorandum
rejoinder /ˌrıˈʤɒındәr/; retort /rıˈtɔ:t/
записки мн. 1. (видання) notes
5. грам. negation /nıˈgeıʃn/
що не викликає ~ь unchallenged; що не /nәʊts/; sketches /ˈsketʃız/ 2. (у
допускає ~ь domineering; що стосується назвах книг) sketch-book /ˈsketʃbʊk/
3. (науковий журнал) journal /ˈdʒɜ:nl/;
~ь negational
заперечу|вати дієсл. 1. (не memoirs /ˈmemwɑ:z/; proceedings
погоджуватися) object /әbˈdʒekt/: /prәˈsi:dıŋz/
записник ч. notepad /ˈnәʊtpæd/;
якщо ви не ~єте if you don’t object;
contradict /ˌkɒntrәˈdıkt/ 2. (не notebook /ˈnәʊtbʊk/
записувальний прикм. recording
визнавати) deny /dıˈnaı/; forbid*
/fәˈbıd/ 3. (відкидати) refuse /rıˈkɔ:dıŋ/
~ пристрій recorder; комп. writer
/rıˈfju:z/ 4. (у заперечн. реченнях,
записування c. 1. (процес)
запитаннях і відповідях на них)
mind /maınd/: ми не будемо ~вати, recording /rıˈkɔ:dıŋ/ 2. комп. write
якщо ви зміните щось we do not /raıt/; writing /raıtıŋ/
запис|увати дієсл. 1. write* down
mind if you will change smth 5. мат.,
/raıt daʊn/: ~увати слова в зошити
лог. negate /nıˈgeıt/
~вати існування чогось negate; не write down words in notebooks
~вати raise no objection; що ~є [спростовує] 2. (занотовувати) make* notes /meık
nәʊts/: ~ати для пам’яті make a note
contradictious
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запобігання c. 1. (чогось)
prevention /prıˈvenʃn/: ~ нещасним
випадкам
accident
prevention;
protection /prәˈtekʃn/ 2. (псуванню)
preservation /ˌprezәˈveıʃn/
запобігати дієсл. 1. (не допускати
чогось заздалегідь, відвертати)
prevent /prıˈvent/; preclude /prıˈklu:d/
2. (розвитку чогось) inhibit /ınˈhıbıt/
запобiжн|ий прикм. 1. preventive
/prıˈventıv/; protective /prәˈtektıv/
2. (профілактичний) prophylactic
робити ~ request; у відповідь на ~ /ˌprɒfıˈlæktık/

of smth to remember 3. (стисло) jot
down /dʒɒt daʊn/ 4. (заносити до
службового журналу, реєстру) enter
/ˈentәr/; register /ˈredʒıstәr/: ~увати до
школи register at a school
записуватися дієсл. register
/ˈredʒıstәr/: ~ на екскурсію register for
an excursion; enter oneʼs name /ˈentәr
.. neım/
запит ч. (прохання дати відомості) inquiry /ınˈkwaıәrı US: ˈınkwәrı/:
письмовий ~ notice of inquiry
on inquiry

запитання c. question /ˈkwestʃәn/:
відповідати на ~ answer questions;
ставити ~ ask [put] a question;
question
запит|увати дієсл. 1. ask
(a question) /ɑ:sk (US: æsk) (ә
ˈkwestʃәn)/: учитель ~ав учня, що
той уже зробив a teacher asked a
pupil what he had done already; не
соромтеся ~увати don’t hesitate to
ask 2. (робити запит) inquire (after)
/ınˈkwaıәr (ˈa:ftәr (US: ˈæftәr)/
запланован|ий прикм. planned
/plænd/; scheduled /ˈʃedju:ld US:
ˈskeʤʊld/
~е завдання (дослідне тощо) project;
наперед ~ий cut-and-dried, cut-and-dry

заплутан|ий прикм. 1. (складний)
complicated /ˈkɒmplıkeıtıd/; knotty
/ˈnɒtı/: ~е питання knotty question
2. (важкий) difficult /ˈdıfıkәlt/: ~а
ситуація difficult [complicated] situation
заплутувати дієсл. перен. confuse
/kәnˈfju:z/; muddle (up) /ˈmʌdl (ʌp)/:
~ справу muddle a business

вживати ~их заходів проти чогось
take precautions against smth; ~ий
засіб preventive; prevention; ~ий захід
provision; precaution; ~ий пристрій
safeguard

заповiдний прикм. (під охороною
держави) protected /prәˈtektıd/
заповiдник ч. 1. амер. reservation
/ˌrezәˈveıʃn/; бр. preservation
/ˌprezәˈveıʃn/ 2. (природний) nature
reserve /ˈneıtʃәr rıˈzɜ:v/
заповнений прикм. filled /fıld/;
thick-sown /ˈθıksәʊn/
заповнювання, заповнення с.
filling (in, up) /ˈfılıŋ (ın, ʌp)/; stuffing
/ˈstʌfıŋ/
заповнювати, заповняти дієсл.
1. fill (in, up) /fıl (ın, ʌp)/: ~ вакансію
fill vacancy; implement /ˈımplımәnt/
2. (анкету тощо) fill in [out]
/ˈfıl ın [aʊt]/: ~ анкету fill in a form
3. (прогалину) span /spæn/
заповнюватися дієсл. fill up /fıl
ʌp/; be* filled (up) /bi: fıld (ʌp)/
запозичан|ня, запозичення с.
adoption /әˈdɔpʃn/; borrowing /ˈbɒrәʊıŋ/:
в англійській мові багато ~ь з інших
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мов English has many borrowings 2. (попередньо встановлений) preset
/pri:ˈset/
from other languages
запроектований прикм. projecзапозичен|ий прикм. 1. borrowed
/ˈbɒrәʊd/ 2. (неоригінальний) unori- ted /prәˈdʒektıd/; planned /plænd/
запропонований прикм. proposed
ginal /ˌʌnәˈrıdʒәnl/
~е слово (з іншої мови) loan-word /prәˈpәʊzd/; offered /ˈɒfәd US: ˈɔ:fәd/
запрошення с. 1. invitation (на
запозич|увати дієсл. 1. (слова,
сюжет тощо) borrow smth from - to) /ˌırıvıˈteıʃn (tә)/: одержати/
/ˈbɒrәʊ .. frәm/; carry smth over from передати/приймати ~ receive/deliver/
smth /ˈkærı .. ˈәʊvәr frәm/: ці терміни accept invitation 2. (письмове)
~ено з... these terms have been carried invitation card [ticket] /ˌırıvıˈteıʃn
over from... 2. (пристосовувати kɑ:d [ˈtıkıt]/
приймати ~ accept an invitation
для власних потреб) adopt /әˈdɔpt/
запрошувати дієсл. (просити
3. (про знання) draw* on [upon] /drɔ:
ɒn [әˈpɒn]/ 4. (слова з іншої мови) прийти) invite /ınˈvaıt/: позаяк його
adopt /әˈdɔpt/ 5. (досвід) benefit запросили на конференцію, він
from /ˈbenefit frәm/ 6. (властивості, поїхав до Києва being invited to the
conference he left for Kyiv
здібності тощо) inherit /ınˈherıt/
запускати дієсл. (навчання,
запорука ж. guarantee /ˌgærәnˈti:/;
pledge /pledʒ/: ~ успішного навчання ведення справи тощо) neglect
pledge [guarantee] of successful /nıˈglekt/
запущений прикм. (занедбаний)
training; warrant /ˈwɒrәnt US:
neglected /nıˈglektıd/: запущена
ˈwɔ:rәnt/
започатковувати дієсл. initiate хвороба neglected illness
запущен|ість neglect /nıˈglekt/:
/ıˈnıʃıeıt/
запроваджування,
запровад- фактори педагогічної ~ості factors
ження с. introduction /ˌıntrәˈdʌkʃn/; of pedagogical neglect
заражати дієсл. 1. (хворобами)
establishment /ıˈstæblıʃmәnt/
~ новітніх методів [технологій] inno- infect smb with /ınˈfekt .. wıð/
2. (довкілля газами, радіоактивними
vation
запроводж|увати дієсл. introduce речовинами тощо) contaminate smth
/ˌıntrәˈdju:s US: ˌıntrәˈdu:s/: ~увати with /kәnˈtæmıneıt .. wıð/
заражен|ий прикм. 1. (про
нові методи навчання introduce new
teaching methods; цей предмет було живу істоту) infected /ınˈfektıd/
~ено минулого року the subject was 2. (про довкілля тощо) contaminated
introduced last year; set* up /set ʌp/; /kәnˈtæmıneıtıd/: ~а зона contaminated zone
establish /ıˈstæblıʃ/
зараження с. 1. (організму)
~увати в життя put into practice
запрограмований
прикм. infection /ınˈfekʃn/ 2. (місцевості
1.
programmed
/ˈprәʊgræmd/ тощо) contamination /kәnˈtæmıneıʃn/:
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~ місцевості contamination of the
terrain
зараз присл. 1. (скоро) in a moment
/ın ә ˈmәʊmәnt/; just /dʒʌst/; soon
/su:n/ 2. (негайно) at once /әt wʌns/;
directly /dıˈrektlı/ 3. (тепер) now
/naʊ/; at present /әt ˈpreznt/; right now
/raıt naʊ/ 4. (у наші дні) nowadays
/ˈnaʊәdeız/: ~ багато людей вивчають
іноземні мови many people study
foreign languages nowadays
зарах|овувати дієсл. 1. enlist
/ınˈlıst/; enroll /ınˈrәʊl/ 2. (до штату)
take* [put*] on the stuff /teık [pʊt] ɒn
ðә stʌf/ 3. (про навчальний предмет)
accept /әkˈsept/: викладач ~ував чиюсь
роботу the teacher has accepted smbʼs
paper; give* credit /gıv ˈkredıt/: ~увати
комусь предмет, пройдений в іншому
навчальному закладі give smb credit for
work done at another insitution

~овувати до вищого навчального
закладу matriculate; ~увати до школи
admit to school

зарахування с. 1. taking /ˈteıkıŋ/;
including /ınˈklu:dıŋ/: ~ на службу
including in the (office) staff 2. (до
ВНЗ) matriculation /mәˌtrıkjʊˈleıʃn/: ~
до інституту matriculation at an institute
зареєстрован|ий прикм. 1. registered /ˈredʒıstәd/: ~а організація з
підготовки кадрів registered training
organization; recorded /rıˈkɔ:dıd/;
2. (офіційно допущений) authorized
/ˈɔ:θәraızd/
зароджування, зародження с.
inception /ınˈsepʃn/; initiation
/ıˌnıʃıˈeıʃn/
зароджуватися дієсл. originate
/әˈrıdʒıneıt/; arise* /әˈraız/: у нього

зародився сумнів a doubt arose in his
mind; incept /ınˈsept/; set* in /set ın/
який зароджується [починається] inceptive; incipient

зарод|ок ч. 1. embryo /ˈembrıәʊ/:
у ~ку in embryo; fetus /ˈfi:tәs/ 2. (перший проблиск) first stage /fɜ:st steı
dʒ/: побачити щось у ~ку perceive
smth in its first stage
зарядка ж. 1. setting up exercises
/ˈsetıŋ ʌp ˈeksәsaızız/ 2. (ранкова)
morning exercises /ˈmɔ:nıŋ ˈeksәsaızız/
засад|а ж. (основа, головний
принцип; вживається переважно
у множині – засади) foundations
/faʊnˈdeıʃnz/:
дидактичні
та
педагогічні ~и навчання didactic
and pedagogical foundations of
education; grounds /graʊndz/, pl.: система знань про наукові ~и розвитку
природи та суспільства the system
of knowledge about scientific grounds
of nature and society development;
basis /ˈbeısıs/: загальні/наукові ~и педагогіки general/scientific
basis of pedagogy; виховання на
~ах свідомості та самосвідомості
особистості upbringing on the basis of
a personality’s consciousness and selfconsciousness; elements /ˈelımәnts/, pl.
засадничий прикм. fundamental
/ˌfʌndәˈmentl/; essential /ıˈsenʃl/;
principal /ˈprınsәpl/; basic /ˈbeısık/
засвiдчений прикм. (людиною,
установою, документом) certified
/ˈsɜ:tıfıd/; attested /әˈtestıd/; authenticated /ɔ:ˈθәntıkeıtıd/; (людиною
тж) witnessed /ˈwıtnıst/
засвiдчення с. (людиною, установою, документом) certifіca155
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tion
/ˌsɜ:tıfıˈkeıʃn/;
legalization
/ˌli:gәlaıˈzeıʃn/;
(людиною
тж)
witnessing /ˈwıtnısıŋ/
засвiдчувати дієсл. 1. testify
/ˈtestıfaı/; certify /ˈsɜ:tıfaı/; certificate
/sәˈtıfıkәt/; legalize /ˈli:gәlaız/
2. (ставити печатку) enseal /ınˈsi:l/
засвоювання, засвоєння с.
1. (оволодівання) learning /ˈlɜ:nıŋ/:
~ необхідного словникового запасу
learning of the necessary vocabulary;
процес ~ знань learning process;
mastering /ˈmɑ:stәrıŋ US. ˈmæstәrıŋ/:
~ навичок/умінь mastering of
habits/skills 2. фізіол. assimilation
/әˌsımәˈleıʃn/
засво|ювати дієсл. 1. (запамʼятовувати, завчати) learn* /ˈlɜ:n/:
добре ~їти урок learn a lesson well;
повільно/швидко ~ювати щось learn
smth slowly/fast; master /ˈmɑ:stәr US.
ˈmæstәr/: ~ювати новий матеріал
master new material; assimilate
/әˌsımәˈleıt/: ~ювати прочитане
assimilate what one reads 2. (звичай,
манеру) adopt /әˈdɔpt/
легко ~ювати щось be an apt scholar
in smth

засилання с. sending /ˈsendıŋ/;
dispatching /dısˈpæʧıŋ/
засилати дієсл. 1. (слати,
пересилати) send* out /send
aʊt/; dispatch /dısˈpæʧ/ 2. комп.
(переміщувати) transfer (from... to...)
/trænsˈfɜ:r (frәm ..tә)/
зас|іб ч. 1. (пристрій, знаряддя
тощо) aid /eıd/; facility /fәˈsılәtı/;
means /mi:nz/ (вживається з
дієсл. в однині та множині): ~оби
виховання educational means; ~оби
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педагогічного впливу means of
pedagogical influence; tool /tu:l/
2. (речовина) agent /ˈeidʒәnt/ 3. (спосіб) medium /ˈmi:dıәm/ (pl. mediums
/ˈmi:dıәmz/; media /ˈmi:dıә/): виховання ~обами мистецтва education
through the media of art; навчання як
~іб виховання instruction as a medium
[means] of education; див. ще засоби
засiдання с. meeting /ˈmi:tıŋ/:
відкрите ~ вченої ради public meeting
of the academic [learned] council;
відкривати/закривати ~ open/close
the meeting; session /ˈseʃn/: пленарне/
секційне ~ plenary/section session
[meeting]
засідати дієсл. 1. (обговорювати
певні питання) sit* in /sıt ın/ 2. (про
збори) meet* /mi:t/
заслугову|вати дієсл. (на щось,
чого) deserve /dıˈzɜ:v/: цей план ~є на
ретельний розгляд this plan deserves
careful consideration; earn /ɜ:n/: ~вати
присудження ступеня кандидата
наук earn a doctorate; merit /ˈmerıt/;
be* worthy (of) /bi: ˈwɜ:ðı (әv)/
~є на увагу it is noteworthy; що ~є
(вартий) worth; (гідний) deserving

заслуховувати дієсл. hear* /ˈhıәr/:
~ доповідь hear a report; listen to
/ˈlısn tә/
заснован|ий прикм. 1. (який
заснували)
founded
/ˈfaʊndıd/:
Київський університет було ~о в 1834
році Kyiv University was founded in
1834; established /ıˈstæblıʃt/ 2. (який
ґрунтується) based /beıst/; grounding
/ˈgraʊndıŋ/
засновник ч. establisher
/ıˈstæblıʃәr/;
founder
/ˈfaʊndәr/;
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promoter /prәˈmәʊtәr/: ~ благодійного
закладу promoter of charity
засновок ч. лог. premise /ˈpremıs/:
головний ~ the major premise
засновувати дієсл. (започатковувати існування) found /faʊnd/:
~ товариство found an association;
establish /ıˈstæblıʃ/; set* up /set ʌp/
засоби: див. засіб

~ виробництва ек. capital goods; ~
звˈязку means of communication; ~ масової інформації mass [communication]
media; ~ навчання instructional media; ~
проектування design tools; програмні
~ комп. software tools; створення
засобів допомоги вчителю creation of
teaching aids

заспокоювати дієсл. 1. calm
/kɑ:m/; still /stıl/ 2. (підбадьорювати)
reassure /ˌri:әˈʃʊәr/
заспокоюватися дієсл. calm oneself
/kɑ:m/; become* quiet /bıˈkʌm ˈkwaıәt/
не ~ на досягнутому never rest content
with what has been achieved

застарівати
дієсл.
become*
obsolete [outdated] /bıˈkʌm ˈɒbsәli:t
[ˈaʊtˌdeıtıd]/
застарiл|ий прикм. 1. obsolete
/ˈɒbsәli:t/: ~ий метод obsolete method;
outdated /ˈaʊtˌdeıtıd/: морально і
технічно ~ий worned out and outdated
2. (що належить минулому) dated
/deıtıd/ 3. (архаїчний) archaic /ɑ:ˈkeık/
~а теорія crusted theory; ~ий вислів
obsoletism

застережен|ня с. 1. (пересторога,
попередження) warning /ˈwɔ:nıŋ/;
caution /ˈkɔ:ʃn/ 2. (умова) reservation
/ˌrezәˈveıʃn/: робити ~ня make reservations; proviso /prәˈvaızәʊ/ (pl.

provisoes /prәˈvaızәʊs/) 3. (розʼяснювальна заувага) clause /klɔ:z/;
limitation /ˌlımıˈteıʃn/: із ~ням with a
certain limitation
без будь-яких ~ь without any strings
attached; якщо не ~о супротивне unless
otherwise stated

застережливий прикм. admonitory /әdˈmɒnıtrı US: әdˈmɒnıtɔ:rı/;
cautionary /ˈkɔ:ʃәnrı US: ˈkɔ:ʃәnerı/
застережн|ий прикм. warning
/ˈwɔ:nıŋ/; cautionary /ˈkɔ:ʃәnrı US:
ˈkɔ:ʃәnerı/; precautionary /prıˈkɔ:ʃәnәrı
US: prıˈkɔ:ʃәnerı/
~і заходи caution; precautions

застеріг|ати дієсл. 1. admonish
(від − of) /әdˈmɒnıʃ (әv)/: учитель
~ учнів, щоб не запізнювалися the
teacher admonished pupils of being
late; warn (від чогось − against) /wɔ:n
(әˈgenst)/; caution /ˈkɔ:ʃn/: ~ати учнів
від помилок caution [warn] pupils
against mistakes [errors] 2. (обумовлювати) specify /ˈspesıfaı/; mention
/ˈmenʃn/; stipulate /ˈstıpjʊleıt/
засторога ж. див. застереження
застосований прикм. applied
/әˈplaıd/
застосовний прикм. applicable
/ˈæplıkәbl/; usable /ˈju:zәbl/
застосовність ж. applicability
/ˌæplıkәˈbılәtı/; usability /ˌju:zәˈbılәtı/
застосування с. 1. application
/ˌæplıˈkeıʃn/: ~ методу/теорії на
практиці the application of a method/
theory in practice; ~ педагогічних
принципів application of pedagogical
principles; знайти практичне ~ своїм
здібностям find practical application
for oneʼs capacities 2. (використання)
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use /ju:s/: ~ наочності у навчанні use an agenda; ~ проект pass a design
of visual methods in teaching; однозатримк|а ж. delay /dıˈleı/: ~а
разове ~ single use; usage /ˈju:zıdʒ рефлексу фізіол. delay of the reflex
US: ˈju:sıdʒ/
~а розумового розвитку mental retarодноразового ~ expendable

застосовувати дієсл. apply /әˈplaı/:
~ новий метод у своїй роботі apply a
new method in oneʼs work; ~ щось для
розвˈязання певних проблем apply
smth toward the solution of particular
problems; уміння ~ знання на практиці ability to apply oneʼs knowledge
in practice; use /ju:z/: ~ відповідний
метод use an appropriate method;
practise (амер. practice) /ˈpræktıs/:
практично ~ put into practice; амер.
practice; implement /ˈımplımәnt/
заступати дієсл. 1. (заміщати
когось) take* the place (of) /teık ðә
pleıs (әv)/ 2. (заслоняти) hide* /haıd/;
obstruct /әbˈstrʌkt/; shade /ʃeıd/
заступник ч. (посада) deputy
/ˈdepjʊtı/: ~ директора deputy director;
assistant /әˈsıstәnt/: ~ директора з навчальної/наукової роботи assistant
director for studies/research

dation

затримувати дієсл. 1. (не
пускати) detain /dıˈteın/; delay
/dıˈleı/ 2. (призупиняти) delay 3. (уповільнювати) retard /rıˈtɑ:d/; delay
затягнутий прикм. (тривалий)
extended /ıkˈstendıd/; protracted
/prәˈtræktıd US: prәʊˈtræktıd/
затягуватися дієсл. (затримуватися) be* delayed /bi: dıˈleıd/; drag
on /dræg ɒn/
зауваження с. 1. (судження)
remark /rıˈmɑ:k/: вступне/вчасне/
заключне ~ introductory/ timely/
closing remark; ~ враховано remarks
are taking into account; короткі ~
brief remarks; робити ~ make [pass]
a remark; observation /ˌɒbzәˈveıʃn/:
загальне ~ general observation;
зробити ~ make a observation 2. (критичне) comment /ˈkɒment/: критичні ~ critical comments; робити
~ голови vice-chairman; признача- ~ безпосередньо на контрольній
ти ~ом substitute; тимчасовий ~ fill-in
роботі (на тексті) write comments
затверджений прикм. approved directly on the paper 3. (докір, закид)
/әˈpru:vd/
reproof /rıˈpru:f/ 4. (догана) reprimand
затвердження с. (схвалення) /ˈreprımɑ:nd US: ˈreprımænd/
approval /әˈpru:vl/; confirmation
доречне ~ well-spoken words;
/ˌkɒnfәˈmeıʃn/
недоречне ~ uncared-for remark; remark
затверджувати дієсл. (схвалю- out of place
вати) approve (of smth) /әˈpru:v
зауваж|увати дієсл. remark
(әv)/: затвердити захист дисертації /rıˈmɑ:k/; observe /әbˈzɜ:v/;
note
approve a thesis; confirm /kәnˈfɜ:m/: /nәʊt/: ~имо в дужках, що … we note
~ план/програму confirm [approve] in parentheses that …
a plan/program(me); pass /pɑ:s
заучування с. learning /ˈlɜ:nıŋ/;
US: pæs/: ~ порядок денний pass memorization /ˌmemәraıˈzeıʃn/: меха158
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нічне ~ mechanical memorization

~ напам’ять cramming; rote drill

protected/copy-protected; sheltered
/ˈʃeltәd/: ~а майстерня (виробниче
приміщення для інвалідів) sheltered
workshop 2. (від упливу чогось – у
постпозиції) -proof(ed) /pru:f(t)/: ~ий
від невмілого користувача foolproof
3. (екраном) screened /skri:nd/

заучувати дієсл. learn* by heart
/lɜ:n baı hɑ:t/; memorize /ˈmemәraız/:
~ уривки прози memorize prose
passages
захисн|ий прикм. 1. defensory
/dıˈfensәrı/; protective /prәˈtektıv/:
~ий від світла shadowed
~і засоби protective gear; protecting
захищеність ж. immunity
/prәˈtektıŋ/ 2. біол. cryptic /ˈkrıptık/: /ıˈmju:nәtı/: ~ від коливань тем~е забарвлення cryptic coloration ператури immunity to temperature
3. (про колір) khaki /ˈkɑ:kı/
fluctuations
~ий одяг garments affording protection
зах|ід ч. (сукупність дій, засобів
захист ч. 1. defence (амер. для здійснення чогось) measure
defense) /dıˈfens/: ~ дисертації /ˈmeʒәr/:
дисциплінарні
~оди
defenсe [амер. defense] of a thesis; disciplinary measures; вжити всіх
приймати дисертацію до ~у approve ~одів take all measures [steps];
the presentation of a dissertation запобіжні
~оди
precautionary
for defense; protection /prәˈtekʃn/: measures; застосовувати відповідні
~ авторського права copyright ~оди дисципліннарного впливу
protection; ~ довкілля environmental impose
appropriate
disciplinary
protection; під ~ом under the measures;
намітити
практичні
protection (of) 2. (від упливу чогось) ~оди map out practical measures;
proofing /ˈpru:fıŋ/
arrangement /әˈreındʒmәnt/; activity
захищати дієсл. 1. defend /ækˈtıvәtı/:
колективні/культурно/dıˈfend/ 2. (надійно) secure /sıˈkjʊәr/ просвітницькі ~оди group/social
3. (відстоювати щось) champion activities
/ˈtʃæmpıәn/ 4. (права тощо) maintain
позакласний ~ід (екскурсія тощо) class
/meınˈteın/ 5. (охороняти) keep* outing
/ki:p/ 6. (підтримувати) uphold*
захоплення с. (чимось) admi/ˌʌpˈhәʊld/
ration /,ædmәˈreıʃn/: щире ~ sincere
захищатися дієсл. 1. (від нападу) admiration; delight /dıˈlaıt/: музика
defend oneself /dıˈfend/ 2. (оберіга- є його єдиним ~м music is his only
ти себе від чогось) protect oneself delight;
animation
/ˌænıˈmeıʃn/:
/prәˈtekt/ 3. (про дисертанта, сту- говорити із ~м speak with animation
дента) defend oneˈs thesis /dıˈfend ..
захоплив|ий прикм. absorbing
ˈθi:sıs/
/әbˈsɔ:bıŋ/: ~е заняття absorbing
захищен|ий прикм. 1. guarded occupation; captivating /ˈkæptıveıtıŋ/:
/ˈgɑ:dıd/; protected /prәˈtektıd/: ~ий від ~а робота captivating [absorbing]
записування/копіювання комп. write- work
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захоплювати дієсл. 1. (оволодівати) take* /teık/; capture /ˈkæptʃәr/:
~ ініціативу capture the initiative
2. (приваблювати) captivate /ˈkæptıveıt/
захоплюватися
дієсл. admire
/әdˈmaıәr/; (чимось) be* keen on smth
/bi: ki:n ɒn/: ~ малюванням/читанням
be keen on painting/reading; be*
delighted with smth /bi: dıˈlaıtıd wıð/
зацікавлен|ий прикм. interested
/ˈıntrәstıd/: ~а сторона interested
party; concerned /kәnˈsɜ:nd/: ~а в
чомусь особа person concerned with
smth
зацікавлен|ість ж. 1. interest
/ˈıntrәst/: взаємна/матеріальна/особиста/спільна ~ість mutual/material/
personal/common [mutual] interest;
відсутність ~ості lack of interest;
concernment /kәnˈsɜ:nmәnt/ 2. (у якійсь
справі) stake /steık/
зацікав|лювати дієсл. interest
(in) /ˈıntrәst (ın)/: ~лювати батьків
роботою школи interest the parents in
the work of a school; ~лювати учнів
предметом get the pupils interested in
a subject; ми хочемо ~ити їх нашою
роботою we want to interest them in
our work; draw* smbˈs attention /drɔ:
.. әˈtenʃn/
зацікав|люватися дієсл. become*
interested (in) /bıˈkʌm ˈıntrәstıd (ın)/:
він ~ився філософією he became
interested in philosophy; take* an
interest (in) /teık әn ˈıntrәst (ın)/
зачитуватися дієсл. overread*
/ˌәʊvәˈri:d/
заяв|а ж. 1. statement /ˈsteıtmәnt/:
робити необґрунтовану ~у make
unfounded statement 2. (спільне
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повідомлення)
communique
/kәˈmju:nıkeı/: опублікувати ~у release
a communigue 3. (письмове прохання)
application /ˌæplıˈkeıʃn/: ~а на вступ
(до ВНЗ) entrance application; ~а на
заміщення посади вчителя application
for the appointment as a teacher; ~а на
надання стипендії grant application;
~а на участь у конференції conference
application form; кількість ~ на одне
місце number of applications for each
vacancy; на підставі ~и on the basis of
an application; подати ~у про призначення на вакантну посаду професора
submit an application for the vacant
post of professor; ~и подаються на
імˈя ректора applications should be
submitted to the rector
заявк|а ж. 1. requisition
/ˌrekwıˈzıʃn/: подати ~у на навчальне
обладнання submit [hand in] a
requisition for instructional equipment
заявляти дієсл. declare /dıˈkleәr/;
announce /әˈnaʊns/: вони заявили,
що дослідження триває задовільно
the investigation was announced by
them to proceed satisfactorily
збагачувати
дієсл.
перен.
enrich /ınˈrıtʃ/: ~ свій досвід enrich
oneʼs experience; ~ науку новими
відкриттями enrich science with new
discoveries
збалансований прикм. 1. balanced /ˈbælәnst/ 2. (у стані балансу)
at balance /әt ˈbælәns/
збереження с. 1. preservation
/ˌprezәˈveıʃn/: закони ~ preservation
laws; ~ живої природи living nature
preservation 2. (економія) saving
/ˈseıvıŋ/ 3. (дія) preserving /prıˈzɜ:vıŋ/
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4. (утримання) retention /rıˈtenʃn/
зберігання с. 1. conservation
/ˌkɒnsәˈveıʃn/;
preservation
/ˌprezәˈveıʃn/; keeping /ˈki:pıŋ/
2. комп. saving /ˈseıvıŋ/; storage
/ˈstɔ:rıdʒ/
строк ~ period of storage [of storing];
expiration

зберігати дієсл. 1. preserve /prıˈz
ɜ:v/; retain /rıˈteın/: ~ звички retain
habits; ~ контроль над чимось retain
control over smth; ~ в памˈяті retain
in oneˈs memory 2. (підтримувати)
maintain /meınˈteın/ 3. (від небезпеки
тощо) save /seıv/ 4. (заощаджувати) save up /seıv ʌp/ 5. (консервувати) conserve /kәnˈsɜ:v/
зберігатися дієсл. be* preserved
/bi: prıˈzɜ:vd/; keep* /ki:p/
що
зберігається
conservable

(від

псування)

збирання с. 1. assembly /әˈsemblı/;
gathering
/ˈgæðәrıŋ/;
collection
/kәˈlekʃn/: ~ інформації collection
of information; методи ~ даних
data collection procedures 2. (фактів, статистичних даних тощо)
compilation /ˌkɒmpıˈleıʃn/
збирати дієсл. 1. gather /ˈgæðәr/;
collect /kәˈlekt/: ~ матеріал для книги
collect [gather] the stuff for a book;
~ учнів у залі collect pupils in the
hall 2. (складати в одне місце) put*
together /pʊt tәˈgeðәr/; pack /pæk/
3. (готувати, споряджати) prepare
/prıˈpeәr/ 4. (збори тощо) convoke
/kәnˈvәʊk/
~ в одне ціле aggregate; complex

збира|тися дієсл. 1. (про людей)
gather /ˈgæðәr/: ~тися групами gather

into groups 2. (готуватися) prepare
/prıˈpeәr/: ~тися в подорож prepare
for a journey 3. (мати намір) be*
about (to) /bi: әˈbaʊt (tә)/: теорія,
яку ми ~ємося обговорювати, дає
пояснення вищевказаним фактам the
theory which we are about to discuss
furnishes an explanation of the above
facts; be* going (to) /bi: ˈgәʊıŋ (tә)/:
він ~ється бути вчителем he is going
to be a teacher 4. (із силами тощо)
summon up /sˈʌmәn ʌp/: ~тися з
духом summon up oneʼs courage
~тися для наради meet in councel

збіг ч. 1. (думок тощо) concurrence /kәnˈkʌrәns/: ~ обставин
concurrence of circumstances 2. (подій
тощо) conjunction /kәnˈdʒʌŋkʃn/
3. (у часі) coincidence /kәʊˈınsıdәns/;
synchronism /ˈsıŋkrәnızm/ 4. (поєднання) combination /ˌkɒmbıˈneıʃn/
збіга|тися
дієсл.
1.
(про
r
події) concur /kәnˈkɜ: /: ~тися з
пропозиціями concur with the
proposals 2. (у часі) coincide
/ˌkәʊınˈsaıd/: події, що ~ються в часі
events that coincide
збiжний прикм. 1. concurrent
/kәnˈkʌrәnt/; jump /dʒʌmp/ 2. (за
часом, простором, значенням)
conterminate /kɒnˈtɜ:mıneıt/
збiльшений прикм. 1. increased
/ınˈkri:st/: ~ у пˈять разів increased
fivefolds; magnified /ˈmægnıfaıd/;
enlarged /ınˈlɑ:dʒd/ 2. (посилений) aggravated /ˌægrәˈveıtıd/
3.
(розширений)
augmented
/ɔ:gˈmentıd/ 4. (у збільшеному
масштабі) scaled-up /ˈskeıld ʌp/
збiльшування, збiльшення с.
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1. (у числі, кількості) increase
/ˈınkri:s/: значне/ незначне ~
considerable/slight increase; ~ у n
разів n-time increase; ~ порівняно з
даними минулого року an increase
over last yearˈs figures 2. (в обсязі)
expansion /ıkˈspænʃn/ 3. (додавання) augmentation /ˌɔ:gmenˈteıʃn/
збiльшувати дієсл. 1. (число,
кількість) increase /ınˈkri:s/: ~ кількість годин (на предмет) increase
the number of hours (for); enlarge
/ınˈlɑ:dʒ/: ~ штати enlarge the staff
2. (додавати) augment /ɔ:gˈment/:
~ оклади augment salaries 3. (величину)
increment
/ˈıŋkrәmәnt/
4. (розширювати) extend /ıkˈstend/
збiльш|уватися дієсл. 1. enhance
/ınˈhɑ:ns US: ınˈhæns/; increase
/ınˈkri:s/: кількість таких випадків
~илася the number of such cases has
increased; інтерес до іноземних мов
~ився interest in foreign languages
has increased 2. (додаватися) augment /ɔ:gˈment/ 3. (посилюватися)
aggrandize /әˈgrændaız/ 4. (розширюватися) deepen /di:pn/
збiр с. 1. collection /kәˈlekʃn/
2. (замовлень тощо) canvass /ˈkænvәs/
3. (даних, інформації) acquisition
/ˌækwıˈzıʃn/: пакетний ~ даних
bundle acquisition 4. (податків,
грошей тощо) levy /ˈlevı/: ~ на
підготовку кадрів training levy
збiрка ж. (творів) collection
/kәˈlekʃn/: велика ~ праць з
педагогіки comprehensive collection of pedagogical writings; ~
нормативних документів regulatory
collection; ~ оповідань collection
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of stories; miscellany /ˌmısıˈleını/
~ вибраних творів selected works;
повна ~ творів complete works

збiрник ч. 1. (вид видання)
collected volume [book] /kәˈlektıd
ˈvɒlju:m (US: ˈvɒljәm) [bʊk]/
2. (наукових праць) (періодичний)
transactions /trænˈzækʃnz/; (разовий)
proceedings /prәˈsi:dıŋz/
~ вправ exercise book; work-book

зближувати дієсл. draw* [bring*]
together /drɔ: [brıŋ] tәˈgeðәr/; close
in on /klәʊz ın ɒn/; pull closer /pʊl
ˈklәʊzәr/
зближуватися дієсл. approach
/әˈprәʊtʃ/; draw* together /drɔ:
tәˈgeðәr/; draw* closer to one another
/drɔ: ˈklәʊsәr tә wʌn әˈnʌðәr/; close in
on /klәʊz ın ɒn/
збори мн. 1. meeting /ˈmi:tıŋ/:
загальні ~ general meeting; вести
збори conduct a meeting; оголошую
~ відкритими call the meeting to order
2. (товариства) social gathering
/ˈsәʊʃl ˈgæðәrıŋ/ 3. (зібрання)
assembly /әˈsemblı/: проводити/
скликати ~ hold/convoke an assembly
4. (державний орган) assembly
/әˈsemblı/
збочення с. 1. deviation /ˌdi:vıˈeıʃn/;
perversion /pәˈvɜ:ʃn US: pәˈvɜ:ʒn/
2. (від теми) digression /daıˈgreʃn/
збудження с. 1. excitement
/ıkˈsaıtmәnt/: стан ~ state of
excitement; наприкінці дня діти
стомляться від такого емоційного
~ by dayˈs end children will be
overdosed on such excitement 2. псих.
excitation /ˌeksıˈteıʃn/: концентрація
~ concentration of excitation; процес
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~ excitation process 3. (сильне) tumult
/ˈtju:mʌlt US: ˈtu:mʌlt/
збуджувати дієсл. excite /ıkˈsaıt/:
~ інтерес до чогось excite an interest
for [in] smth; stimulate /ˈstımjʊleıt/: ~
увагу stimulate attention
збудлив|ий
присл.
excitable
/ıkˈsaıtәbl/: ~і діти excitable children;
irritable /ˈırıtәbl/
збудливість
ж.
excitability
/ıkˌsaıtәˈbılәtı/: ~ ділянок кори
головного мозку псих. excitability of
various parts of the cerebral cortex
збудний присл. exciting /ıkˈsaıtıŋ/;
stimulant /ˈstımjʊlәnt/
збудник ч. 1. exciter /ıkˈsaıtәr/;
stimulant /ˈstımjʊlәnt/ 2. псих.
stimulus /ˈstımjʊlәs/ (pl. stimuli
/ˈstimuli/) 3. мед. agent /ˈeidʒәnt/: ~
хвороби infecting agent
зважати дієсл. consult
/kәnˈsʌlt/: зважати на чиїсь інтереси consult smbʼs interests; take* into
consideration [account] /teık ˈıntә
kәnˌsıdәˈreıʃn [әˈkaʊnt]/: зважаючи
на те, що... taking into consideration
that...; turn oneʼs attention /tɜ:n .. әˈtenʃn/

заслуженого вчителя title of Honoured
(амер. Honored) Teacher; почесне ~
honorary title; status /ˈsteıtәs/: вчене
~ academic status; надати ~ професора confer professsorial status; rank
/ræŋk/: ~ професора rank of professor;
одержати ~ професора receive the
rank of professor
викладач, який не має вченого ~ nonranking instructor

зведений прикм. 1. (з кількох
компонентів) combined /kәmˈbaınd/
2. (підсумковий) summary /ˈsʌmәrı/;
summarized /ˈsʌmәraızd/
зведення с. 1. (дія за значенням
звести) (докупи) bringing together
/ˈbrıŋıŋ tәˈgeðәr / 2. (до простішого)
reduction /rıˈdʌkʃn/ 3. (споруди)
erection /ıˈrekʃn/ 4. (певні відомості,
зібрані в один документ) report
/rıˈpɔ:t/; summary /ˈsʌmәrı/

~ чогось у таблицю tabulation
of smth; метеорологічне ~ weather
forecast; meteorological [weather] report;
weather-summary; weather-bulletin

звернення,
звертання
с.
1. (до когось, чогось) appeal /әˈpi:l/:
не ~ eliminate; ignore
підтримувати ~ support an appeal;
зважувати дієсл. 1. (визначати call /kɔ:l/ 2. (у листі) salutation
кількість речовини) weigh /weı/ 2. (ви- /ˌsælju:ˈteıʃn/
значати вагу) weight /weıt/ 3. (приписпосіб ~ комп. treatment
сувати ваги результатам вимірювань
звер|тати дієсл. 1. turn /tɜ:n/: ~тати
тощо) assign weights to /әˈsaın weıts з правильного шляху turn from the
tә/ 4. (обдумувати) ponder /ˈpɒndәr/; right path 2. (увагу тощо) pay [call,
ponderate /ˈpɒndәreıt/; weigh: ~ всі за turn] attention (to) /peı [kɔ:l, tɜ:n] әˈtenʃn
і проти weigh all pros and cons
(tә)/: ~нути особливу увагу на щось
зваживши на всі обставини after pay [turn] special attention to smth; take*
notice (of) /teık ˈnәʊtıs (әv)/: ~тати
due consideration
звання с. title /ˈtaıtl/: ~ увагу на щось take notice of smth
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звертатися дієсл. 1. appeal
/әˈpi:l/: ~ до фактів appeal to the
facts; звернутися за підтримкою
до широкої громадськості appeal
widely for support; address /әˈdres/:
~ до аудиторії address oneself to the
audience; ~ до присутніх address
a meeting; apply /әˈplaı/: ~ до
директора apply to the director; ~ за
порадою apply for a piece of advice
2. (до якогось джерела) invoke
/ınˈvәʊk/: ~ до філософів давнини
invoke the ancient philosophers

~ до словника consult [refer] a
dictionary; make reference to a dictionary;
~ знову (до попередньої теми тощо)
revert

звик|ати дієсл. 1. get* accustomed
[used] /get әˈkʌstәmd [ju:zd]/: ~ати до
певного ходу уроку get accustomed
[used] to a certain procedure at a
lesson; він уже ~ до цього he has
already got accustomed [used] to this;
use /ju:z/: учні ~ли до такого порядку
опитування the pupils are used to this
type of quiz(zing) 2. (пристосовуватися) adjust /әˈdʒʌst/: новачки
швидко ~ають до школи freshmen
soon adjust to school life
звичай ч. custom /ˈkʌstәm/: за
звичаєм according to the custom;
національний ~ national custom
звичайн|ий прикм. 1. usual /ˈju:ʒl/:
у ~ому розумінні цього слова in the
usual sense of the word; conventional
/kәnˈvenʃәnl/:
~а
стомленість
conventional fatigue; ordinary /ˈɔ:dınrı
US: ˈɔ:rdәnerı/: ~і розумові здібності
ordinary knowing faculties; regular
/ˈregjʊlәr/: ми зробимо це ~им
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шляхом we shall do it in the
regular way 2. (звичний) customary
/ˈkʌstәmәrı US: ˈkʌstәmerı/: ~а
практика customary practice; habitual
/hәˈbıtʃʊәl/: ілюзії ~ого сприйняття
псих. illusions of habitual perceptions
3. (повсякденний) everyday /ˈevrıdeı/:
~е явище an everyday occurence
звичайно присл. 1. as a general rule
/әz ә ˈdʒenrәl ru:l/; usually /ˈju:ʒәlı/: такі якості є ~ притаманними великим
ученим such qualities usually mark
great scientists; амер. sure /ʃʊәr/
2. (здебільшого) mostly /ˈmәʊstlı/:
працювати ~ в ранковий час work
mostly in the morning 3. (як правило)
typically /ˈtıpıklı/
звичк|а ж. habit /ˈhæbıt/: ~а до
праці work habit; за ~ою from [by]
force of habit; виробити в собі ~ку
form a habit; мати ~у до чогось be in
the habit of smth; погані ~и bad habits;
шкідлива ~а harmful habit
звичн|ий прикм. customary
/ˈkʌstәmәrı
US:
ˈkʌstәmerı/;
habitual /hәˈbıtʃʊәl/: ~е і свідоме
прогулювання уроків habitual and
voluntary truant; usual /ˈju:ʒl/: робити
щось у ~ий час do smth at the usual
[habitual] time
звiдки присл. (з якого джерела)
whence /wens/: ~ виходить, що...
whence it follows that...; where /weәr/:
я не знаю, ~ почати I donˈt know
where to begin
звiдси присл. 1. (з цього місця)
from here /frәm hıәr/; thence
/ðens/: ~ випливає it follows thence
2. (унаслідок цього) hence /hens/
звiдти присл. from there /frәm
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ðeәr/; thence /ðens/: ми поїхали до
Полтави, а~ – до Києва we went to
Poltava and thence to Kyiv
звiльнення с. 1. (від обовʼязків)
release /rıˈli:s/: ~ від роботи протягом робочого дня day release
2. (з роботи) discharge /dısˈtʃɑ:dʒ/:
незаконне ~ unlawful discharge
звільняти дієсл. 1. (від обовʼязків)
release /rıˈli:s/: ~ когось від даної
обіцянки release smb from his promise;
exempt (from) /ıgˈzempt (frәm)/: ~ від
іспитів exempt from examinations; ~
від плати за навчання exempt from
payment of tuition 2. (з посади) discharge
/dısˈtʃɑ:dʒ/: ~ за прогули discharge
a person for being absent from duty;
dismiss /dısˈmıs/: ~ за скороченням
штатів dismiss owing to reduction of
staff 3. (приміщення тощо) vacate
/vәˈkeıt US: veıˈkeıt/: наказ звільнити
приміщення an order to vacate premises
звіряти дієсл. 1. check (up) /tʃek
(ʌp)/: ~ результат із відповіддю
check (up) oneʼs result with the answer
2. (копію з оригіналом) compare
/kәmˈpeәr/
звіт ч. 1. report /rıˈpɔ:t/: ~ про
виконання індивідуального плану
(аспіранта тощо) report on the
fulfillment of oneˈs individual study
plan; ~ про досягнуті результати progress report; ~ про наукову роботу
report on the scientific work; ~ про
результати обстеження survey report;
проміжний ~ interim [intermediary]
report; account /әˈkaʊnt/: давати
~ про щось give [render, send] in
the account of smth; детальний/
повний ~ про щось a detailed /

full account of smth 2. (офіційний)
statement /ˈsteıtmәnt/: статистичний
~ statistical statement; return /rıˈtɜ:n/
3.
(докладний)
particulars
/pәˈtıkjʊlәz/: давати докладний ~
give all the particulars 4. (звітні
матеріали, документація) record(s)
/ˈrekɔ:d(z) US: ˈrekәrd(z)/: повний/щорічний ~ full/annual record;
публікувати ~ publish a record
звiтний
прикм.
accountable
/әˈkaʊntәbl/; under review /ˈʌndәr
rıˈvju:/: за ~ період for the period
under review; under consideration
/ˈʌndәr kәnˌsıdәˈreıʃn/
звiтність ж. 1. accounting
/әˈkaʊntıŋ/: фінансова ~ financial
accounting;
reporting
/rıˈpɔ:tıŋ/
2. (документація) accounts /әˈkaʊnts/;
records /ˈrekɔ:dz US: ˈrekәrdz/
звітувати дієсл. 1. report (on)
/rıˈpɔ:t (ɒn)/: ~ про свою роботу
report on oneʼs work; give* [render]
an account (of) /gıv [ˈrendәr, send]
әn әˈkaʊnt (әv)/: докладно ~ про
щось give a detailed account of smth
2. (бути підзвітним) be* accountable
to /bi: әˈkaʊntәbl tә/
зводити дієсл. 1. (зменшувати)
reduce smth to smth /rıˈdju:s (US:
rıˈdu:s) .. tә/: ~ щось до нуля reduce
smth to zero 2. (збирати з різних
місць в одне) bring* together /brıŋ
tәˈgeðәr/; summarize /ˈsʌmәraız/: ці
дані зведено в таблиці the data are
summarized in table
~ щось до мінімуму minimize smth; hold
smth to a minimum

зводитися дієсл. reduce (to)
/rıˈdju:s US: rıˈdu:s (tә) /: ця теорія
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зводиться ось до чого this theory
reduces to the following; be* reduced
(to) /bi: rıˈdju:st (US: rıˈdu:st) (tә)/
зворот ч. 1. (бік, протилежний
лицьовому) back /bæk/: на ~і on the
back 2. (мовний) turn (of speech)
/tɜ:n (әv spi:tʃ)/; locution /lәˈkju:ʃn/:
фразеологічний ~ phraseological
locution
див. на ~і please turn over (скор.
p.t.o.)

children; sound /saʊnd/: ~ий архів
sound archive 2. (про сигнал) audio
/ˈɔ:dıәʊ/ 3. (що утворюється за
допомогою голосу) phonic /ˈfɒnık/:
~ий метод навчання грамоті phonic
method of teaching writing and
reading; ~і вправи phonic exercises
зв’язан|ий прикм. 1. bound
/baʊnd/: він відчував себе ~им
безліччю правил he felt bound down
by a lot of rules 2. перен.: наук. linked
/lınkt/: бути ~ими участю у спільній
справі be linked together by interest
in a common cause; connected
/kәˈnektıd/: ~ий з Інтернетом webconnected 3. (який перебуває у
певній залежності) concerned with
/kәnˈsɜ:nd wıð /; bound up with /baʊnd
ʌp wıð/ 4. (повʼязаний, асоційований)
associated /әˈsәʊʃıeıtıd/

зворотн|ий прикм. 1. back /bæk/:
гальмування за типом ~ого зв’язку
псих. back-feed inhibition; converse
/ˈkɒnvɜ:s/: алфавіт у ~ому порядку a
converse order of the alphabet; reverse
/rıˈvɜ:s/: встановлення ~ого зв’язку
setting a reverse connection 2. (поворотний) returned /rıˈtɜ:nd/ 3. (протилежний) opposite /ˈɒpәzıt/; reversed
/ rıˈvɜ:st/ 4. (про рух, напрям тж)
бути ~им із чимось effeir
backward /ˈbækwәd/: називати букви
зв’язн|ий прикм. (логічно посліалфавіту у ~ому порядку say the довний)
(well-)connected
/(wel)
alphabet backward 5. грам. reflexive kәˈnektıd/: ~е мовлення connected
/rıˈfleksıv/
speech; coherent /ˌkәʊˈhıәrәnt/: ~а
~а адреса return address; зміна порядку розмова coherent conversation
на ~ий reversion; у ~ому порядку inversely;
зв’язно присл. (логічно посліin reverse order; що діє у ~ому напрямі довно) coherently /ˌkәʊˈhıәrәntlı/:
regressive
~ викладати думки express oneself
звук ч. (механічні коливання, coherently
слухове відчуття) sound /saʊnd/:
зв’яз|ок ч. 1. (сполучна ланка)
глухий/дзвінкий ~ voicless/voiced link /lınk/: ~ок між навчальними
sound;
нездатність
розрізняти предметами link between subjects
~и мови псих. inability to discern 2. (ідей) connection /kәˈnekʃn/: ~ок між
speech sounds; відтворення ~у sound навчанням і вихованням connection
reproduction
between learning and education;
звуков|ий прикм. 1. (акустичний) тимчасовий ~ок псих. temporary
acoustical /әˈku:stıkl/: ~ий метод на- connection 3. (відносини, стосунки)
вчання глухонімих дітей acoustical connections /kәˈnekʃnz/: міжгалузеві
method of teaching deaf-and-dumb ~ки interbranch connections; ties
166

UKRAINIAN-ENGLISH LEARNING DICTIONARY

/ˈtaız/:
науково-технічні
~ки
scientific and technical ties; relations
/rıˈleıʃnz/: ~ок із громадськістю public
relations; установлювати дружні ~ки
з кимось establish friendly relations
with smb; relationship /rıˈleıʃnʃıp/: ~ок
між підготовкою кадрів і роботою
training-employment
relationship;
~ок «університет − виробництво»
university-industry relationship

взаємний ~ок interdependence;
interdependency; дистанційний ~ок
telecommunication; зворотний ~ок
feedback; причиновий ~ок causality; у
~ку з in connection with; seeing

зв’язування с. (установлювання
звˈязку) relation /rıˈleıʃn/; associating
/әˌsәʊsıˈeıtıŋ/: ~ залежності між
педагогічними засобами та результатами їх використання associating
the dependence between pedagogical
means and the results of their usage
зв’язувати дієсл. 1. tie /taı/; bind*
/baınd/ 2. (обіцянкою) bind* 3. (установлювати звˈязок) relate /rıˈleıt/: ~
теорію з практикою relate theory and
practice
згаданий прикм. mentioned
/ˈmenʃnd/: ~ вище above [previously]
mentioned; recollected /ˌrekәˈlektıd/
згад|увати дієсл. 1. (когось,
щось) mention /ˈmenʃn/: серед
недоліків можна ~ати такі among the
disadvantages the following ones can be
mentioned; notice /ˈnәʊtıs/: про нього
~али у доповіді he was noticed in the
report 2. (відтворювати в памʼяті)
remember /rıˈmembәr/; recall /rıˈkɔ:l/:
~увати імˈя/подію recall name/event
3. (посилатися на) allude to /әˈlu:d tә/

згiдний прикм. 1. (згодний) content
/kәnˈtent/ 2. (відповідний до чогось)
in keeping (with) /ın ki:pıŋ (wıð)/;
according /әˈkɔ:dıŋ/

~ з оригіналом identical with the
original

згiдно присл. 1. according to
/әˈkɔ:dıŋlı/: ~ з чимось according to
smth; in accordance [harmony] with
/ın әˈkɔ:dәns [ˈhɑ:mәnı] wıð/ 2. (за)
after /ˈa:ftәr US: ˈæftәr/
згод|а ж. 1. consent /kәnˈsent/:
давати ~у give oneˈs consent; за
загальною ~ою by common consent;
admittedly; cohesion /kәʊˈhi:ʒn/:
соціальна ~а social cohesion; understanding
/ˌʌndәˈstændıη/:
дійти
~и come [reach] an understanding
2. (гармонія, єдність) accord /әˈkɔ:d/;
harmony /ˈhɑ:mәnı/: досягти ~и з
кимось achieve harmony with smb
3. (спільність думок тощо) agreement /әˈgri:mәnt/: за взаємною ~ою
by mutual agreement
згортання с. 1. (припинення
діяльності,
закриття)
closure
r
/ˈklәʊʒә / 2. (поступове звич.) phaseout /ˈfeızaʊt/; phasing-out /ˈfeızıηaʊt/
згортати дієсл. (припиняти
діяльність) close down /klәʊz daʊn/;
roll back /rәʊl bæk/: ~ реформи roll
back the reforms
згрупований прикм. grouped
/gru:pt/; clustered /ˈklʌstәd/
згруповувати дієсл. 1. (збирати
в групу) group /gru:p/; arrange into
groups /әˈreındʒ ˈıntә gru:ps/ 2. (розподіляти по групах) classify /ˈklæsıfaı/
згруповуватися дієсл. group
/gru:p/; form into groups /fɔ:m ˈıntә
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gru:ps/; cluster (together) /ˈklʌstәr
tәˈgeðәr/
згуртованість ж. solidarity
/ˌsɒlıˈdærәtı/; unity /ˈju:nәtı/
згуртовувати дієсл. 1. unite
/ju:ˈnaıt/; join /dʒɔın/ 2. (для
організованих дій) leage /li:g/;
coalesce /ˌkәʊәˈles/
здавати дієсл. 1. (передавати
чергування тощо) hand over /hænd
ˈәʊvәr/ 2. (роботу тощо) hand in
/hænd ın/: ~ незакінчену роботу
hand in unfinished work 3. (в експлуатацію) hand smth over for smth
/hænd .. ˈәʊvәr fәr/
здава|тися дієсл. 1. (справляти
певне враження) seem /si:m/: ~лося
б it should [would] seem; робота
не ~лася важкою/легкою the work
didnˈt seem difficult/easy; appear
/әˈpıәr/: здається, це припущення
не є виправданим this assumption
appears to be unsound; sound
/ˈsaʊnd/: ця думка здається цікавою
the idea sounds interesting 2. (мати
певний вигляд) look /lʊk/: задача
здається простою the problem looks
easy
~тися ймовірним bid fair; очевидно, це
мені здалося it must have been my imagination

здатн|ий прикм. 1. capable
/ˈkeıpәbl/: ~ий діяти рішуче capable
of acting 2. (придатний) suitable
(for) /ˈsu:tәbl (fәr)/: комісія повинна
підшукати людину, ~у до цієї роботи
the committee must find a suitable man
for the job; fit (for) /fıt (fәr)/
~ий

до

вдосконалення

perfectible

здатн|ість ж. 1. ability /әˈbılәtı/:
~ість виконувати роботу ability to
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work; ~ість дитини до навчання
childˈs ability to learn; ~ість до
розуміння абстракцій abstract ability;
aptitude (for) /ˈæptıtju:d US: ˈæptıtu:d
(fәr)/: ~ість до викладацької діяльності teaching aptitude; capability
/ˌkeıpәˈbılәtı/: обмеження ~ості до
трудової діяльності limitation of
work capability; capacity /kәˈpæsәtı/:
професійна
~ість
occupational
capacity; faculty /ˈfækltı/: ~ість
запамˈятовувати memorial faculty/
2.
(придатність)
suitability
/ˌsu:tәˈbılәtı/; fitness /ˈfıtnıs/
~ість до кількісного мислення
(здійснювати і тлумачити матема-тичні
дії) numeracy; ~ість до освіти educability;
~ість до вдосконалення perfectibility;
порушена ~ість до навчання learning
handicap; ~ість до читання readability

здебiльшого присл. for the greater
part /fәr ðә ˈgreıtә pɑ:t/; mainly /ˈmeınlı/:
цю монографію розраховано, ~, на
фахівців this monograph is aimed
mainly at specialists; mostly /ˈmәʊstlı/:
він робив багато орфографічних
помилок, ~ пропускаючи букви he
made many mistakes in spelling mostly
by omitting letters
здивування с. wonder /ˈwʌndәr/:
викликати ~ та захоплення beget
wonder and admiration; surprise
/sәˈpraız/
здiбний прикм. 1. capable
/ˈkeıpәbl/: ~ учень capable pupil
2. (обдарований) clever /ˈklevәr/: ~
до математики clever at mathematics;
able /ˈeibl/
здiбн|ість ж. faculty /ˈfækltı/:
звичайні розумові ~ ості ordinary
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knowing faculties; зберігати всі
свої розумові та фізичні ~ості be
in possession of all oneʼs faculties;
capacity /kәˈpæsәtı/ 2. (обдарованість) ability /әˈbılәtı/: групування
за ~остями ability grouping;
інтелектуальні/організа торські/
педагогічні ~ості intellectual [mental]/
administrative /pedagogical abilities;
природжені/приховані/різнорідні ~ості
innate [natural]/latent/manifold abilities;
він має великі ~ості до математики
he has great ability as a mathematician;
aptitude /ˈæptıtju:d US: ˈæptıtu:d/:
~ість до музики/навчання musical/
learning aptitude; перевірка ~остей до
навчання academic aptitude test; intelligence /ınˈtelıdʒәns/: діти з великими/
слабкими
розумовими
~остями
children of high/low intelligence
здiйснен|ий прикм. realized
/ˈrıәlaızd/: наміри, ~і лише частково
intentions that were only partway
realized; carried out /ˈkærıd aʊt/;
fulfilled /fʊlˈfıld/
здійсненний прикм. 1. (здійснимий) feasible /ˈfi:zәbl/; practicable
/ˈpræktıkәbl/
2.
(може
бути
реалізований) realizable /ˈrıәlaızәbl/
здійснимий прикм. 1. possible
/ˈpɒsәbl/ 2. (про план тощо) enforceable /ınˈfɔ:sәbl/
здiйснюваний прикм. (зараз, у
цей час) under way /ˈʌndәr weı/
здiйснення с. 1. (виконання)
carrying out /ˈkærıŋ aʊt/; fulfilment
/fʊlˈfılmәnt/;
implementation
/ˌımplımenˈteıʃn/: ~ педагогічних
принципів у навчальній практиці

implementtation of the educational
principles in classroom practices; ~
проекту project implementtation;
успішне ~ successful implementation;
execution /ˌeksıˈkju:ʃn/: ~ спільних
програм досліджень the execution
of joint research programmes (амер.
programs); realization /ˌrıәlaıˈzeıʃn
US: ˌrıәlıˈzeıʃn/: ~ чиїхось надій the
realization of oneʼs hopes 2. (застосування) exercise /ˈeksәsaız/: під час ~ in
the exercise
~ задумів fruition

здiйснювати дієсл. 1. (виконувати) bring* off /brıŋ ɒf (US: ɔ:f)/;
carry out /ˈkærı aʊt/: ~ експерименти/
реформу carry out tests/a reform;
perform /pәˈfɔ:m/: ми повинні
здійснити цей експеримент we must
perform [carry out] the experiment;
execute /ˈeksıkju:t/: здійснити задум
execute a design; realise /ˈrıәlaız/
2. (утілювати в життя ідею тощо)
embody /ımˈbɒdı/ 3. (застосовувати
на практиці) exercise /ˈeksәsaız/:
~ контроль над кимось/чимось
exercise control over smb/smth; (put*
into) practice /(pʊt ˈıntә) ˈpræktıs/
4.
(звер шу вати)
accomplish
/әˈkʌmplıʃ US: әˈkɒmplıʃ/
~ свою мрію make oneʼs dream come true

здiйснюватися дієсл. 1. be*
carried out /bi: ˈkærıd aʊt/; be* realized
/bi: ˈrıәlaızd/; proceed /prәˈsi:d/ 2. (про
мрії тощо) come* true /kʌm tru:/
здобув|ати дієсл. get* /get/;
obtain /әbˈteın/: він ~ свої знання
роками впертої праці he obtained
his knowledge through years of hard
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study; gain /geın/: ~ати досвід gain
experience; acquire /әˈkwaiәr/; receive
/rıˈsi:v/: ~ати освіту receive education
здобувач ч. competitor (for)
/ˌkɒmpәˈtıtәr (fәr)/;
candidate
/ˈkændidәt US: ˈkændıdeıt/: ~ наукового ступеня a candidate for a degree
здобутий прикм. gained /geınd/;
acquired /әˈkwaıәd/
здобуток ч. 1. achievement
/әˈtʃi:vmnt/: творчий ~ artistic
achievement 2. (надбання) acquisition
/akwıˈzıʃn/
здобуття obtaining /әbˈteınıŋ/;
acquisition /akwıˈzıʃn/: ~ знань
acquisition of knowledge
здогад ч. surmise /sәˈmaız/; guess
/ges/: висловити ~ give [have] a guess
здогадк|а ж. conjecture
/kәnˈdʒektʃәr/; guess /ges/: ~а, що
ґрунтується на фактах an educated
guess; амер. cast /kæst/
висловлювати
~у
conjecture;
surmise; hazard a conjecture

здогадуватися дієсл. guess /ges/;
infer /ınˈfɜ:r/

про це можна лише ~ itˈs anybodyˈs
guess

здоров|ий прикм. 1. healthy
/ˈhelθı/: ~ий спосіб життя healthy way
of life; sane /seın/: ~а людина sane man
2. (корисний для здоровʼя) wholesome
/ˈhәʊlsәm/: ~а їжа wholesome food

~а атмосфера перен. congenial
atmosphere; ~ий глузд common sense

здоров’я с. health /helθ/: добре/
слабке ~ good/poor health; ~ погіршується health gets worse; ~
покращується health improves; ~
через освіту health through education;
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довідка про стан ~ health certificate;
органи охорони ~ public health
services; політика в галузі охорони ~
health policy
земля ж. 1. (у різн. знач.) earth /ɜ:θ/
2. (поверхня землі) ground /graʊnd/
Земля ж. (планета) (the) Earth
/(ðı) ɜ:θ/

житель Землі tellurian; науки про
Землю earth sciences

з’єднаний прикм. joint /ˈdʒɔınt/;
coupled /ˈkʌplt/; linked /lınkt/; tied
/taıd/
з’єднання с. (дія) joining
/ˈdʒɔınıŋ/; connection /kәˈnekʃn/;
linking /ˈlıŋkıŋ/
з’єднувати дієсл. 1. join (together)
/ˈdʒɔın (tәˈgeðr)/; unite /ju:ˈnaıt/
2. (зводити докупи) totalize
/ˈtәʊtәlaız/ 3. (зчіплювати) concatenate
/kɒnˈkætıneıt/ 4. (обˈєднувати) unite
/ju:ˈnaıt/
з’єднуватися дієсл. 1. join
/dʒɔın/; couple /ˈkʌpl/; connect
/kәˈnekt/;
interlock
/ˌıntәˈlɒk/
2. (обʼєднуватися) unite /ju:ˈnaıt/;
be* united [joined, connected] /bi:
ju:ˈnaıtıd [dʒɔınd, kәˈnektıd]/
з’їзд ч. congress /ˈkɒŋgres US:
ˈkɒŋgrәs/: установчий ~ constituent
congress; convention /kәnˈvenʃn/: ~
учителів teachersˈ convention
ззаду присл. back /bæk/: вигляд
~ back elevation; rear view; behind
/bıˈhaınd/; from behind /frәm bıˈhaınd/
ззовні присл. from outside /frәm
ˌaʊtˈsaıd/
зібрання с. 1. (сукупність
предметів) collection /kәˈlekʃn/: ~
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~ інтересів clash of interests
уривків з творів кращих українських
зливатися дієсл. 1. (у товарисписьменників a collection of passages
from the best Ukrainian writers тво тощо) embody /ımˈbɒdı/; merge
/mɜ:dʒ/ 2. (про фарби, звуки) blend
2. (комплект) flock /flɒk/
~ книг bookery; ~ творів collected /blend/; merge /mɜ:dʒ/
злиття с. 1. confluence /ˈkɒnflʊәns/
edition [works]; повне ~ творів the
2. перен. (організацій тощо)
complete works (of)
/әˌmælgәˈmeıʃn/;
зіпсований прикм. 1. spoiled amalgamation
r
merging
/ˈmɜ:dʒıη/
/spɔıld/; out of order /aʊt әv ˈɔ:dә /
зловживання с. abuse /әˈbju:s/: ~
2. (викривлений) perverted /pәˈvɜ:tıd/
зір ч. 1. sight /saıt/: за полем зору ліками drug abuse; misuse /ˌmısˈju:s/
~ довірою breach of trust [confidence]
out of sight; у полі зору within sight;
зловживати дієсл. 1. abuse /
eyesight /ˈaısaıt/: перебувати в полі
әˈbju:s/:
~ алкоголем abuse of alcohol;
зору (прям. і перен.) be within eyesight
2. мед. vision /ˈvıʒn/: периферічний ~ ~ чиєюсь добротою/довірою abuse
smbˈs kindness/confidence 2. (чужим
peripheral vision
гострота зору visual capacity; точка часом) trespass on smbˈs time /ˈtrespәs
ɒn .. taım/
зору standpoint; point of view
злочинність ж. 1. criminality
зiрочк|а друк. 1. (у книжці)
asterisk /ˈæstәrısk/: позначати щось /ˌkrımıˈnælәtı/ 2. (неповнолітніх)
~ою mark smth with an asterisk; star delinquency /dıˈlıŋkwәnsı/: дитяча/
/stɑ:r/ 2. комп. (назва символа) gear підліткова ~ infant/juvenile deliquency
змаганн|я
competition
/gıәr/
/ˌkɒmpәˈtıʃn/:
визначати
порядок
зіставлення, зіставляння с.
проведення ~я decide the order of
collation /kәˈleıʃn/; comparison
/kәmˈpærısn/: ~ нового з уже відомим a competition; contest /ˈkәntest/:
comparison of the new with what has брати участь у ~і engage in a
already been acquired; matching contest; перемогти у ~і win a contest;
/ˈmætʃıŋ/: ~ з еталоном комп. граф. спортивне ~я sporting contest
змагатися дієсл. compete
template matching; juxtaposition
/kәmˈpi:t/
/ˌdʒʌkstәpәˈzıʃn/
змальовувати дієсл. 1. перен.
зіставляти дієсл. 1. (звіряти,
порівнювати) collate /kәˈleıt/: ~ з (зображувати) portray /pɔ:ˈtreı/: ~
оригіналом collate with the original; кількома штрихами portray with a few
compare (with, to) /kәmˈpeәr (wıð, tә)/: strokes; depict /dıˈpıkt/ 2. (описувати)
~ факти compare facts 2. (ставити describe /dıˈskraıb/
~ у загальних рисах sketch
поряд) juxtapose /ˌdʒʌkstәˈpәʊz/
зменшен|ий прикм. 1. (про
зiткнення с. collision /kәˈlıʒn/;
розміри) diminished /dıˈmınıʃt/: ~е
encounter /ınˈkaʊntәr/
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зображення diminished image 2. (про
кількість) abated /әˈbeıtıd/; decreesed
/dıˈkri:st/ 3. (у меншому масштабі)
scaled down /ˈskeıld daʊn/
зменшування, зменшення с.
1.
(у
розмірах)
diminishing
/dıˈmınıʃıŋ/; diminution /ˌdımıˈnju:ʃn
US: ˌdımıˈnu:ʃn/ 2. (за іншими
показниками) decline /dıˈklaın/:
поступове ~ народжуваності gradual
decline in the birth rate; decrease
/dıˈkri:s/: ~ шкідливого впливу
на довкілля decrease of harmful
environmental impact; reduction
/rıˈdʌkʃn/ 3. (населення) depopulation
/ˌdıˌpɒpjʊˈleıʃn/ 4. (про зображення) reduction /rıˈdʌkʃn/; scale-down
/ˈskeıldaʊn/ 5. (скорочення) shrinkage
/ˈʃrınkıdʒ/

3. (згасати, угамовуватися) decay
/dıˈkeı/
змiн|а ж. 1. (дія) changing
/ˈtʃeındʒıŋ/;
change
/ˈtʃeındʒ/:
антропогенні ~и man-made changes;
вносити ~и make changes; зазнавати
значних ~ undergo substantial changes;
~а місця перебування change of
residence; ~а вражень/обставин/
пріоритету change of impressions/
scene/ emphasis; ~а професії/
роботи vocational/job change; alteration /ˌɔ:ltәˈreıʃn/: ~и в навчальному
плані alterations in the curriculum;
transformation /ˌtrænsfәˈmeıʃn/ 2. (напряму, поглядів) veering /ˈvıәrıŋ/; veer
/ˈvıәr/ 3. (внесення поправок тощо)
amending /әˈmendıŋ/ 4. (перехід) shift
/ʃıft/: різкі ~и в методах sudden shifts
~ довжини shortening
in methods 5. (відхилення) variation
зменшувати дієсл. 1. (розміри) /ˌveәrıˈeıʃn/
diminish /dıˈmınıʃ/ 2. (число,
діаметральна ~а (поглядів тощо)
кількість) reduce /rıˈdju:s US: rıˈdu:s/: about-face; ~а зовнішнього вигляду
~ щось у п’ять разів reduce smth to disguise; ~а масштабу зображення комп.
one-fifth (of oneʼs former value); ~ zoom; молода ~а the rising generation; на
витрати/ вплив reduce expenses/ зміну комусь to replace smb; несподівана
influence 3. (послаблювати) allay ~а руху [розвитку] saltation; приходити
/әˈleı/: ~ хвилювання allay excite- на ~у (чомусь) succeed
ment 4. (скорочувати) lessen /ˈlesn/:
змiнений
прикм.
changed
зменшити робочий день lessen the /ˈtʃeındʒd/; altered /ˈɔ:ltәd/; replaced
hours of work 5. (зображення) reduce /rıˈpleıst/
/rıˈdju:s US: rıˈdu:s/; scale down
~ погляд second thought; який може
/ˈskeıl daʊn/
бути ~ transformable
~ щось удвоє halve smth; cut smth in
змiнн|ий прикм. 1. variable
half
/ˈveәrıәbl/; changing /ˈtʃeındʒıŋ/
зменшуватися дієсл. 1. diminish 2. (несталий) unsteady /ˌʌnˈstedı/;
/dıˈmınıʃ/: ~ за законом експоненти varying /ˈveәrııŋ/ 3. (мінливий)
diminish
as
exponent;
reduce unstable /ˌʌnˈsteıbl/
/rıˈdju:s US: rıˈdu:s/; decline /dıˈklaın/
~ої довжини variable-length
2. (падати) fall* off /fɔ:l ɒf (US:ɔ:f)/
змiнюваний прикм. 1. variable
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/ˈveәrıәbl/ 2. грам. inflected
/ınˈflektıd/
змiнювання с. alteration
/ˌɔ:ltәˈreıʃn/; change /tʃeındʒ/
змiн|ювати, змін|яти дієсл.
1. (перев. дискретно) alter /ˈɔ:ltәr/:
докорінно/трохи ~ити alter radically/
slightly; change /tʃeındʒ/: ~ити оцінку/
формулювання change the grade/
wording; (перев. неперервно) vary
/ˈveәrı/ 2. (перетворювати) transform
/trænsˈfɔ:m/ 3. (думку, напрям тощо)
veer /vıәr/ 4. (замінювати) replace
/rıˈpleıs/ 5. (у діапазоні) range /reındʒ/
~ювати природу чогось transnature;
~ювати
становище
[ставлення]
backtrack

змiнюватися дієсл. 1. change
/tʃeındʒ/: ~ на гірше/краще change
for the worse/ better; alter /ˈɔ:ltәr/;
vary /ˈveәrı/ 2. (у чомусь) veer /vıәr/:
~ в поведінці veer round in conduct
3. (заміщувати один одного) be*
changed /bi: tʃeındʒd/; relieve one
another /rıˈli:v wʌn әˈnʌðәr/; док. undergo* transformation /ˌʌndәˈgәʊ
trænsfәˈmeıʃn/
здатний ~ transformative; здатність ~
changeability

зміст ч. 1. content /ˈkɒntent/: ~
і форма content and form; ~ курсу/
навчання/підготовки/роботи academic/learning/training/job content
2. (книжки, твору) contents pl.
/ˈkɒntents/: ~ курсу/лекції contents
of a course/lecture; ~ розділу такий
the contents of the chapter are as
follows; короткий ~ the contents in
brief; передати короткий ~ тексту
give a summary of the contents of a

text 2. (перелік складових частин
книги) table of contents /teıbl әv
ˈkɒntents/; index /ˈındeks/ (pl. indices /ˈındısi:s/) 3. (суть, смисл)
substance /ˈsʌbstәns/; matter /ˈmætәr/
змістовий прикм. sense /sens/: ~і
компоненти стандартів освіти sense
components of educational standards;
розбивати навчальний матеріал на
~і уривки divide the study material
into sense units
змістовний прикм. 1. meaningful
/ˈmi:nıŋfl/: ~ий діалог meaningful
dialogue; instructive /ınˈstrʌktıv/:
~а лекція an instructive lecture;
informative /ınˈfɔ:mәtıv/ 2. лог. (на
противагу формальному) informal
/ınˈfɔ:ml/ 3. (глибокий, ґрунтовний) profound /prәˈfaʊnd/; serious
/ˈsıәrıәs/; substantial /sәbˈstænʃl/
змістовність ж. 1. meaningfulness /ˈmi:nıŋfʊlnıs/; purposefulness
/ˈpɜ:pәsfʊlnıs/ 2. (ґрунтовність)
substantiality /sәbˈstænʃәlәtı/
змiцнювання, змiцнення с.
strengthening /ˈstreŋθәnıŋ/: ~ дисципліни strengthening of discipline;
reinforcing /ˌri:ınˈfɔ:sıŋ/
змiцнювати дієсл. 1. strengthen
/ˈstreŋθn/: ~ навчально-матеріальну
базу школи strengthen the physical
plant of a school; reinforce /ˌri:ınˈfɔ:s/;
зміцнити свої позиції reinforce
oneʼs positions 2. (стабілізувати)
consolidate /kәnˈsɒlıdeıt/: ~ знання
учнів consolidate pupils’ knowledge;
stabilize /ˈsteıbәlaız/
змiшан|ий прикм. 1. mixed
/mıkst/ 2. (з кількох інгредієнтів)
compounded /kәmˈpaʊndıd/ 3. (з
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кількох сортів) blended /blendıd/:
~е навчання blended learning
4. (різнорідний, строкатий) medley
/ˈmedlı/; diverse /daıˈvɜ:s/
змiшування с. 1. (різнорідних речовин) mixing /ˈmıksıŋ/;
compounding
/kәmˈpaʊndıŋ/
2. (відтінків, кольорів) merging
/ˈmɜ:dʒıŋ/ 3. (понять) confusion
/kәnˈfju:zıŋ/; commixture /kәˈmıkstʃәr/
змiшувати дієсл. 1. (різнорідні
речовини) mix (up) /mıks (ʌp)/;
compound /kәmˈpaʊnd/ 2. (різні
сорти однієї речовини) blend
/blend/ 3. (переплутувати) confuse
/kәnˈfju:z/
змiшуватися дієсл. mix /mıks/;
intermix /ˌıntәˈmıks/
змiщений
прикм.
displaced
/dısˈpleıst/; dislocated /ˈdıslәʊkeıtıd/;
out of line /aʊt әv laın/
змiщення с. 1. (на відстань, у
часі) displacement /dısˈpleısmәnt/;
shift /ʃıft/ 2. стат. bias /ˈbaıәs/
змiщувати дієсл. 1. (на відстань,
у часі) displace /dısˈpleıs/; shift /ʃıft/;
remove /rıˈmu:v/ 2. (зрушувати)
dislodge /dısˈlɒdʒ/
змог|а ж. 1. (здатність щось
робити)
possibility
/ˌpɒsәˈbılәtı/
2. (сприятлива умова, обставина)
opportunity
/ˌɒpәˈtju:nәtı
US:
ˌɒpәˈtu:nәtı/: давати комусь ~у give
smb an opportunity 3. (зручна нагода)
chance /tʃɑ:ns US: tʃæns/: не мати ~и
have no chance [opportunity]

когось [щось] до чогось force smb
[smth] into smth; constrain /kәnˈstreın/;
compel /kәmˈpel/; impel /ımˈpel/
знав|ець ч. expert /ˈekspɜ:t/:
вважати себе ~цем set up oneself as
an expert; judge /dʒʌdʒ/: він є тонким
~цем людського характеру he is a keen
judge of character; master /ˈmɑ:stәr
US: ˈmæstәr/: ~ець англійської мови
master of English
знайом|ий прикм. (відомий)
familiar /fәˈmılıәr/: ~ий приклад/
спосіб/уривок familiar instance/way/
passage; я ~ий зі змістом I am familiar
with the contents
бути добре ~им із навчальним
планом be well informed about the
curriculum

знайомити дієсл. 1. introduce
smb to /ˌıntrәˈdju:s US: ˌıntrәˈdu:s
.. tә/: ~ дітей з оточуючим світом
introduce children to the surrounding
world 2. (із чимось) make* acquainted
(with) /meık әˈkweıntıd (wıð)/; initiate
/ıˈnıʃıeıt/: ~ учня з основами граматики initiate a pupil into the elements of
grammar 3. (з наказом, документом)
acquaint smb with /әˈkweınt .. wıð/
знайомитися дієсл. 1. get* to
know /get tә nәʊ/ 2. (із чимось)
acquaint oneself with /әˈkweınt .. wıð/:
~ з даними acquaint oneself with the
information 3. (оглядати памˈятки
культури тощо) see* /si:/
побіжно ~ dip

знак ч. 1. (мітка, позначка) mark
мати ~у (зробити щось) enable smb /mɑ:k/: ~ оклику/питання/рівності
(to + inf.); не в змозі unable
exclamation
/interrogation/equal
змушувати дієсл. force /fɔ:s/: ~ mark; розділові ~и грам. punctuation
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marks; note /nәʊt/ 2. (сигнал) sign продемонструвати ~ня предмета
/saın/: під ~ом under the sign; signal demonstrate a knowledge of a subject;
/ˈsıgnәl/ 3. (символ) symbol /ˈsımbl/
удосконалювати свої ~ня perfect
відмітний ~ cognizance; ~ від- [improve] oneʼs knowledge; cognition
ношення relator
/kɒgˈnıʃn/ 2. (майстерність) knowзнаменн|ий прикм. 1. (дуже how /ˈnәʊhaʊ/: ~ня, необхідні для
важливий) great /ˈgreıt/; memorable виконання роботи the know-how to
/ˈmemәrbl/: ~а подія memorable event do the job 3. (навички) acquirements
2. (значний) significant /sıgˈnıfıkәnt/ /әˈkwaiәmәnts/ 4. (вченість) learning
3. (незвичайний)
remarkable
/ˈlɜ:nıŋ/; scholarship /ˈskɒlәʃıp/
/rıˈmɑ:kәbl/
зі ~ням справи learnedly; поверхознаменувати дієсл. mark /mɑ:k/;
signify /ˈsıgnıfaı/; express /ıkˈspres/

знаний прикм. 1. (видатний)
prominent /ˈprɒmınәnt/; outstanding
/aʊtˈstændıŋ/;
notable
/ˈnәʊtәbl/
2. (відомий раніше) familiar
/fәˈmılıәr/; known /nәʊn/
знан|ня с. 1. knowledge /ˈnɒlıdʒ/:
брак ~ь lack of knowledge; глибокі/
поверхові/чудові ~ня чогось deep/
superficial/excellent knowledge about
[of] smth; жага ~ь thirst for knowledge;
застосування ~ь application of
knowledge; ~ня іноземних мов стає
досить розповсюдженим knowledge
of foreign languages is becoming
rather common; оцінювання ~ь учнів
appraisal [assessment, evaluation] of
pupilsˈ knowledge; демонструвати/
з д о б у в а т и / н а ко п и ч у в а т и / п о ширювати ~ня demonstrate [show]/
acguire [gain]/accumulate/communicate
[disseminate]
knowledge;
закріплювати/поглиблювати чиїсь
~ня в чомусь consolidate/ deepen
oneʼs knowledge of smth; поділитися
з кимось своїми ~нями give smb
the benefit of oneʼs knowledge;

ві ~ня cram; smattering; superficial
knowledge

знаряддя с. tool /tu:l/; instrument
/ˈınstrʊmәnt/; apparatus /ˌæpәrˈrætәs/:
гімнастичне ~ gymnastic [physical
education] apparatus
знати дієсл. know* /nәʊ/: ~
потроху про все know a little of
everything; ~ предмет до тонкощів
know the subject in all its minutest
details; я знаю, що він працює над
цією темою I know him to work at this
subject; have* a knowledge of /hæv ә
ˈnɒlıdʒ әv/: добре ~ проблему have
a good knowledge of the problem;
be* acquainted (with) /bi: әˈkweıntıd
(wıð)/: добре ~ студентський
колектив be intimately acquainted
with the student body
добре ~ предмет be conversant with a
subject; ~ заздалегідь foreknow

знатися дієсл. 1. (бути обізнаним
у чомусь) know* smth well /nәʊ .. wel/;
be* known /bi: nәʊn/ 2. (розумітися
на чомусь) be* familiar with smth
/bi: fәˈmılıәr wıð/: ~ на предметі be
familiar with a subject
знахідка ж. 1. (те, що знайдено
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під час розшуків) discovery /dıˈskʌvәrı/;
finding /ˈfaındıŋ/ 2. (вдала) a (happy)
find /ә (ˈhæpı) ˈfaınd/ 3. (прийом)
innovation /ˌınәˈveıʃn/
знаходження
с.
(розвˈязку)
finding (out) /ˈfaındıŋ (aʊt)/
знаходити дієсл. 1. find* (out)
/ˈfaınd (aʊt)/: ~ хиби в чомусь find fault
with smth; інформацію можна знайти
в літературі the information is to be
found in literature 2. (відшукувати)
discover /dıˈskʌvәr/: ~ перспективних
учнів discover promising scholars;
seek* out /si:k aʊt/ 3. (загублене)
retrieve /rıˈtri:v/
знаходитися дієсл. 1. be* found
/bi: faʊnd/ 2. (виявлятися) be* discovered /bi: dıˈskʌvәd/
значення с. 1. value /ˈvælju:/:
виховне ~ книжки educational
value of a book; довільне ~ arbitrary
value 2. (смисл) meaning /ˈmi:nıŋ/:
двояке ~ doubled meaning; ~ слова
the meaning of a word; sense /sens/:
буквальне/переносне/точне ~ literal/
figurative/strict sense 3. (важливість)
importance /ımˈpɔ:tns/: надавати
надто великого ~ чомусь attach
undue importance to smth; significance
/sıgˈnıfıkәns/: набувати великого ~
acquire great significance

втрачати практичне ~ become
impracticable; мати ~ import: у цьому разі
це не має ~ in this case it doesnˈt import;
мати особливе ~ be of particular concern;
це має величезне ~ it matters much; що
не має ~ (незначний) of no account; of no
importance (для — for)

значити дієсл. mean /mi:n/; signify
/ˈsıgnıfaı/
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значитися дієсл. be /bi:/: ~ у
списку be on the list; be mentioned
/bi: ˈmenʃnd/
значн|ий прикм. 1. (великий)
considerable /kәnˈsıdәrәbl/: ~а кількість
даних a considerable body of evidence;
~і досягнення [успіхи] considerable
achievements; це явище створює ~і
можливості для чогось the phenomenon
offers considerable possibilities for
smth; notable /ˈnәʊtәbl/: ~ий внесок
notable contribution 2. (важливий)
significant /sıgˈnıfıkәnt/: здійснювати
~ий вплив exercise significant influence
3. (істотний) appreciable /әˈpri:ʃәbl/
4. (про частину чогось) major
/ˈmeıdʒәr/: ~а частина чогось a major
(pro)portion of smth
~ою мірою substantially; to great
[considerable] extent

значно присл. 1. (істотно)
considerably /kәnˈsıdәrәblı/; much
/mʌtʃ/: цю проблему вирішити ~
важче this problem is much more
difficult to dispose of 2. (помітно)
notably /ˈnәʊtәblı/: ~ вище notably
higher; noticeably /ˈnәʊtısәblı/
3. (набагато) (by) far /(baı) fɑ:r/: ~
краще за всіх інших far the best of all
значущість ж. significance
/sıgˈnıfıkәns/; importance /ımˈpɔ:tns/
зневага ж. disregard /ˌdısrıˈgɑ:d/;
contempt /kәnˈtempt/
зневажати дієсл. 1. (ставитися
з презирством) scorn /skɔ:n/; despise
/dıˈspaız/ 2. (нехтувати) neglect
/nıˈglekt/; contemn /kәnˈtem/
зневажливий прикм. contemptuous /kәnˈtemptʃәs/; scornful /skɔ:nfl/
знецінювати дієсл. 1. depreciate
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/dıˈpri:ʃıeıt/ 2. (девальвувати) devaluate /ˌdi:ˈvæljʊeıt/
знецінюватися дієсл. depreciate
/dıˈpri:ʃıeıt/; become* devaluated
/bıˈkʌm di:ˈvæljʊeıtıd/
зниження
с.
1.
lowering
/ˈlaʊәrıŋ/ 2. (зменшення) reduction
/rıˈdʌkʃn/; decrement /ˈdekrımәnt/:
~ продуктивності work decrement;
drop /drɒp/ 3. (температури тощо)
lowering 4. (рівня шуму тощо)
abatement /әˈbeıtmәnt/

~ вартості depreciation; ~ собівартості продукції cost reduction

знижувати дієсл. 1. (опускати)
bring* down /brıŋ daʊn/; lower /
ˈlaʊәr/: ~ вимоги lower requirements
2. (зменшувати) reduce /rıˈdju:s US:
rıˈdu:s/: ~ споживання електроенергії
reduce energy consumption; ~
тиск reduce pressure; decrease
/dıˈkri:s/ 3. (тон) deepen /di:pn/
5. (послаблювати) depress /dıˈpres/
~ інтенсивність роботи slacken

знижуватися дієсл. 1. (опускатися) go* down /gәʊ daʊn/; descend
/dıˈsend/ 2. (зменшуватися) fall*
/fɔ:l/; be* reduced /bi: rıˈdju:st (US:
rıˈdu:st)/ 3. (про звук тощо) deepen
/di:pn/ 4. (меншати, спадати) wither
/ˈwıðәr/
зник|ати дієсл. 1. disappear
/ˌdısәˈpıәr/: ця відмінність ~ла
this distinction disappeared; vanish
/ˈvænıʃ/ 2. (про зображення тощо)
fade /feıd/: поступово ~ати fade away
3. (на тлі чогось чи за горизонтом)
immerge /ıˈmɜ:dʒ/

~ати з поля зору sink; що зникає
vanishing

зникнення с. disappearance
/ˌdısәˈpıәrәns/ 2. (зображення тощо)
fadeaway /ˈfeıdәˌweı/
знищення с. 1. (руйнування)
destruction /dıˈstrʌkʃn/; abolition
/ˌæbәˈlıʃn/ 2. (повне) annihilation
/әˌnaıәˈleıʃn/
3.
(винищування)
extermination
/ıkˌstɜ:mıˈneıʃn/
4. (нейтралізація, компенсація)
cancellation /ˌkænsәˈleıʃn/ 5. (спустошення) ravage /ˈrævıdʒ/ 6. (стирання) obliteration /әˌblıtәˈreıʃn/
знищувати дієсл. 1. (щось)
destroy /dıˈstrɔı/ 2. тж перен.
crush /krʌʃ/;
eliminate /ıˈlımıneıt/
3. (повністю) annihilate /әˈnaıәleıt/
4. (зносити) demolish /dıˈmɒlıʃ/
5. (нейтралізувати, компенсувати)
cancel (out) /ˈkænsl (aʊt)/
знімати дієсл. 1. (у різн. знач.)
take* off [down, away] /teık ɒf (US:
ɔ:f) [daʊn, әˈweı]/ 2. (відтворювати)
make* /meık/: ~ копію make a copy
3. перен. remove /rıˈmu:v/: зняти
предмет із навчального плану remove
a subject from the curriculum; withdraw /wıðˈdrɔ:/: ~ свою пропозицію
withdraw oneʼs motion
~ напруження calm tensions; зняти з
розгляду exclude from consideration

знімок ч., (фотографія, фото,
світлина) photograph /ˈfәʊtәgrɑ:f
US: ˈfәʊtәgræf/; still picture /stıl
ˈpıkʧәr/

миттєвий ~ (динамічного зображення) shot; рентгенівський ~
roentgenogram; X-ray photograph

знов(у) присл. 1. again /әˈgen/:
давайте ~ розглянемо всі доводи let’s
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go through the arguments again; once
more /wʌns mɔ:r/; over /ˈәʊvәr /: ~ і ~
сумніватися в цінності своєї роботи
doubt over and over again the merits
of oneʼs work; back /bæk/ 2. (наново)
anew /әˈnju: US: әˈnu:/; afresh /әˈfreʃ/:
почати знову start afresh
зобов’язан|ий прикм. 1. oblige (to)
/әˈblaıdʒ tә/ 2. (комусь за щось) under
obligation to smb /ˈʌndәr ˌɒblıˈgeıʃn tә/;
indebted to smb for smth /ınˈdetıd tә .. fәr/
ми ~і це зробити it is our duty to do
it; we must do it

зобов’язання с. 1. obligation
/ˌɒblıˈgeıʃn/: виконувати ~ fulfil [carry
out] oneʼs obligations 2. (обіцянка)
engagement /ınˈgeıdʒmәnt/: виконувати свої ~ meet oneʼs engagement
зобов’язу|вати
дієсл.
oblige
/әˈblaıdʒ/: закон ~є батьків віддавати
дітей до школи the law obliges parents
to send their children to school; engage
/ınˈgeıdʒ/; bind* /baınd/
зображен|ня с. 1. опт. image
/ˈımıdʒ/: відбите ~ня reflected image
2. (на екрані, фотовідбиток) picture
/ˈpıkʧәr/: тека ~ь picture library; video
/ˈvıdıәʊ/ 3. (вид, проекція) view /vju:/
відтворювати ~ reflect

зображуватися,
зображатися
дієсл. 1. be* depicted /bi: dıˈpıktıd/; be*
pictured /bi: ˈpıkʧәd/ 2. (подаватися)
be* represented /bi: ˌreprıˈzentıd/
~ у вигляді чогось appear as smth

зовні присл. 1. exteriorly /ıkˈstıәrıәlı/;
on the outside /ɒn ði: ˌaʊtˈsaıd/ 2. (за
межами чогось) outside /ˌaʊtˈsaıd/
3. (на зовнішній вигляд) outwardly
/ˈaʊtwәdlı/
зовнішн|ій прикм. 1. outer /ˈaʊtәr/:
зв’язки та відношення ~ього світу
connections and relations of the outer
world; outside /ˌaʊtˈsaıd/: ~ій вплив
outside influence; outward /ˈaʊtwәd/:
~і умови outward conditions; external
/ıkˈstɜ:nl /: ~є тестування external
testing; ~ій подразник псих. external
stimulus 2. (іноземний) foreign /ˈfɒrәn
US: ˈfɔ:rәn/: ~я політика foreign
policy 3. (про вигляд) visual /ˈvıʒʊәl/

за ~ім виглядом in appearance; ~є
середовище surroundings; environment;
~ій бік exteriority; ~ій вигляд
appearance; exterior; outward

зовнішність ж. exterior
/ıkˈstıәrıәr/; appearance /әˈpıәrәns/
зовсім присл. quite /kwaıt/: я вас
~ не розумію I don’t quite understand
you; entirely /ınˈtaıәlı/: ~ інша справа
an entirely different matter; very
/verı/: це ~ інша ситуація it is a very
unusual situation; totally /ˈtәʊtәlı/: ~
неприйнятний totally unacceptable

зображувати, зображати дієсл.
1. (графічно) depict /dıˈpıkt/; show
/ʃәʊ/ 2. (ілюструвати) illustrate
/ˈılәstreıt/;
picture
/ˈpıkʧәr/
3. (відтворювати в художніх обра~ не те nothing of the kind; не ~ так not
зах) portray /pɔ:ˈtreı/ 4. (показувати
exactly
на схемі тощо) indicate /ˈındıkeıt/
зокрема присл. 1. (окремо)
~ пунктиром stipple; ~ схематично
separately /ˈsepәrıtlı/; apart /әˈpɑ:t/;
sketch
178

UKRAINIAN-ENGLISH LEARNING DICTIONARY

particularly /pәˈtıkjʊlәrlı/: загалом і ~
generally and particularly; in particular
/ın pәˈtıkjʊlәr/ 2. (вживається для
підкреслення чогось з-поміж однотипного) specifically /spәˈsıfıklı/;
among their number /әˈmʌŋ ðeәr
ˈnʌmber/
зон|а ж. 1. (простір, територія)
zone /ˈzәʊn/: приміська ~а suburban
zone; area /ˈeәrә/ 2. (діапазон,
смуга) band /bænd/; range /ˈreındʒ/
3. (охоплення, зона дії) coverage
/ˈkʌvәrıdʒ/

поділений на ~и zonate; zonated;
розділяти на ~и zone

зональний прикм. zonal /ˈzәʊnәl/;
zone /zәʊn/
зоологiчний прикм. zoological
/ˌzәʊәˈlɒdʒıkәl/
зоологія ж. zoology /zәʊˈɒlәdʒı/
зоров|ий прикм. visual /ˈvıʒʊәl/:
~а пам’ять/уява visual memory/
conception; ~е чуття visual perception;
розвивати ~ву пам’ять develop visual
memory; тест на ~у пам’ять visual
retention test; optical /ˈɒptıkl/: ~е
відчуття optical sensation
метод ~ої наочності sight method

зосереджен|ий прикм. concentrated /ˈkɒnsntreıtıd/: ~а увага concentrated attention
зосередженіст|ь ж. concentration
/ˌkɒnsnˈtreıʃn/: вам треба читати цю
книгу з усією ~ю the book will need
all your concentration
~ь на зовнішніх предметах extroversion

зосереджувати дієсл. 1. con-

centrate /ˈkɒnsntreıt/ 2. (думки, увагу)
concentrate; focus /ˈfәʊkәs/: ~ увагу
на чомусь focus attention on smth; be
intent on smth
зосереджуватися дієсл. 1. centre
(амер. center) /ˈsentәr/; centralize
/ˈsentrәlaız/ 2. (на чомусь) concentrate
(on, upon) /ˈkɒnsntreıt (ɒn, әˈpɒn)/:
~ на головному concentrate on the
essentials; ~ на питанні concentrate
on a subject
зошит ч. notebook /ˈnәʊtbʊk/: ~
для вправ notebook for exercises;
copy-book /ˈkɒpıbʊk/
зразков|ий прикм. model /ˈmɒdl/:
~а відповідь/дисципліна/поведінка/
школа
model
answer/discipline/
behaviour (амер. behavior)/school; ~а
організація праці model organization
of labour (амер. labor); exemplary
/ıgˈzemplәrı/: ~ий порядок exemplary
order
зраз|ок ч. 1. (взірець) sample
/sɑ:mpl US: sæmpl/: типовий
~ок standard sample 2. (норма,
стандарт) standard /ˈstændәd/
3. (дослідний) specimen /ˈspesımın/:
прекрасний ~к a fine specimen;
prototype
/ˈprәʊtәtaıp/;
cast
/kɑ:st US: kæst/ 4. (для виставки)
exhibit /ıgˈzıbıt/ 5. (модель) model
/ˈmɒdl/: промисловий ~ок industrial
model 6. (приклад) example
/ıgˈzempl/: брати за ~ок imitate
[follow] the example

згідно з цим ~ком thereafter; ~ки
реальних обˈєктів realia

зразу присл. 1. (за один раз) all
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at once /ɔ:l әt wʌns/ 2. (негайно)
immediately /ıˈmi:dıәtlı/: він ~
зрозумів, що зробив помилку
it struck him immediately that
he had made a blunder; instantly
/ˈınstәntlı/; straight away [off]
/streıt әˈweı [ɒf US: ɔ:f]/
зрештою присл. 1. (врешті)
finally /ˈfaınәlı/; after all /ˈa:ftәr ɔ:l/:
~ ми були праві we were right after
all 2. (а втім) however /haʊˈevәr/;
though /ðәʊ/
зрив ч. 1. (невдача) failure /ˈfeıljәr/
2. (планів) frustration /frʌˈstreıʃn/
нервовий ~ nervous collapse

зривати дієсл. 1. (відривати)
tear* off /tıәr ɒf (US: ɔ:f)/; break*
/breık/ 2. (порушувати нормальний
режим) break* down /breık daʊn/;
upset* /ˌʌpˈset/; disturb /dıˈstɜ:b/
3. (плани тощо) frustrate /frʌˈstreıt
US: ˈfrʌstreıt/ 4. (перешкоджати
здійсненню чогось) upset* /ˌʌpˈset/
зрівноважувати дієсл. balance
/ˈbælәns/; place [put*] smth in
equilibrium with smth /pleıs [pʊt]
.. ın ˌi:kwıˈlıbrıәm wıð/; equilibrate
/ˌi:kwıˈlaıbreıt/; weigh up /weı ʌp/
зрівнювати дієсл. 1. (робити
рівним із кимось/чимось) equalize
/ˈi:kwәlaız/; level /ˈlevl/; make* equal
/meık ˈi:kwәl/ 2. (вирівнювати щось)
even /i:vn/; smooth /smu:ð/
зрідка присл. 1. rarely /ˈreәlı/;
seldom /ˈseldәm/ 2. (іноді, часом)
from time to time /frәm taım tә taım/;
now and then /naʊ әnd ðen/
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зроблений прикм. done /dʌn/; made
/meıd/; fabricated /ˈfæbrıkeıtıd/
зрозуміл|ий прикм. 1. (доступний для сприймання) intelligible
/ınˈtelıdʒәbl/: ~е пояснення intelligible explanation; understandable
/ˌʌndәˈstændәbl/: зробити матеріал ~им для учнів make the material
understandable to the pupils 2. (дохідливий) legible /ˈledʒәbl/; straightaway
/ˈstreıtәweı/ 3. (збагненний) apprehensible /ˌæprıˈhensәbl/; conceivable
/kәnˈsi:vәbl/ 4. (ясний) clear /klıәr/:
значення слова є ~им the meaning
of the word is clear; lucid /ˈlu:sıd/:
~е пояснення lucid explanation;
comprehensible
/ˌkɒmprıˈhensәbl/:
зрозумілий лише для фахівців
comprehensible only to specialists
робити ~им put across; щось само
собою ~е a matter of course

зрозуміло присл. 1. intelligibly
/ınˈtelıdʒәblı/ 2. (ясно) clearly
/ˈklıәlı/: ~, що це твердження є
правильним it is clear that the statement is correct 3. (просто, відверто) plainly /ˈpleınlı/ 4. (вставне
сл.) of course /әv kɔ:s/; naturally
/ˈnætʃrәlı/
зрозуміти дієсл. 1. (сприйняти
розумом) understand* /ˌʌndәˈstænd/:
ви всі повинні це ~ it is necessary
for all of you to understand that;
comprehend /ˌkɒmprıˈhend/; grasp
/grɑ:sp US: græsp/ 2. (збагнути)
conceive /kәnˈsi:v/ 3. (усвідомити)
realize /ˈrıәlaız/: важливо, щоб усі
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~ли it is important that everyone
should realize
зростання с. 1. (процес) growing up
/ˈgrәʊıŋ ʌp/ 2. (явище) growth /grәʊθ/
3. (збільшення в обсязі) expansion
/ıkˈspænʃn/ 4. (про число, кількість)
increase /ˈınkri:s/: темп ~ rate of increase
5. (підвищення) rise /raız/ 6. (приріст)
increment /ˈıŋkrәmәnt/ 7. (поширювання) expansion /ıkˈspænʃn/ 8. (удосконалювання, розвиток) development
/dıˈvelәpmәnt/
зроста|ти дієсл. 1. grow* /grәʊ/:
його вплив ~в his influence grew
2. (збільшуватися) increase /ınˈkri:s/:
~ти за експоненційним/лінійним
законом increase exponentially/
linearly; rise* /raız/; enhance / ınˈhɑ:ns
US: ınˈhæns/
що ~є increasing

зручн|ий прикм. 1. (для дій)
suitable
/ˈsu:tәbl/;
convenient
/kәnˈvi:nıәnt/: ~ий критерій/розклад
convenient criterion/time-table 2. (для
почуттів і відчуттів) comfortable
/ˈkʌmftәbl US: ˈkʌmfәrtәbl/
~ий

для

користувача

user-friendly

зручн|ість
ж.
(підхожість)
convenience /kәnˈvi:nıәns /: для ~ості
for convenience; for convenienceˈs
sake
~ість і простота в користуванні
usability

зручно присл. 1. conveniently
/kәnˈvi:nıәntlı/ 2. (близько) bain
/beın/ 3. безособ. it is comfortable
/ıt ız ˈkʌmftәbl (US: ˈkʌmfәrtәbl)/; it

is convenient /ıt ız kәnˈvi:nıәnt/: між
іншим, ~ ввести наступні скорочення
incidentally, it is convenient to
introduce the following abbreviations
зрушення с. 1. displacement
/dısˈpleısmәnt/;
shifting
/ˈʃıftıŋ/
2. (соціальне) upheaval /ʌpˈhi:vәl/
3. перен. (позитивне) improvement
/ımˈpru:vmәnt/: помітне ~ (у роботі
тощо) noticeable improvement
зрушувати дієсл. 1. (з місця) move
/mu:v/; shift /ʃıft/; dislodge /dısˈlɒdʒ/;
draw* /drɔ:/ 2. (надавати руху) impel
/ımˈpel/
зумовлен|ий прикм. 1. stipulated
/ˈstıpjʊleıtıd/; specified /ˈspesıfaıd/;
conditioned /kәnˈdıʃәnd/ 2. (причиною)
brought about /brɔ:t әˈbaʊt/; due to
/dju: (US: du) tә/; given /gıvn/
бути ~им чимось occur through [because
of] smth; be caused by smth

зумовлювати дієсл. 1. condition
/kәnˈdıʃn/ 2. (спричиняти) cause
/kɔ:z/: ~ хибне розуміння cause
misunderstanding; call forth /kɔ:l
fɔ:θ/ 3. (випливати з чогось) result
in /rıˈzʌlt ın/ 4. (впливати на щось)
influence /ˈınflʊәns/ 5. (визначати) determine /dıˈtɜ:mın/: ~ вибір
determine the choice
зумовлюватися дієсл. be* conditioned (by) /bi: kәnˈdıʃnd (baı)/
зупинення с. 1. stopping /ˈstɒpıŋ/:
вимушене/випадкове
~
forced/
random stopping 2. (завершення)
termination /ˌtɜ:mıˈneıʃn/
зупинка ж. 1. (у дії) halt
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/hɔ:lt/; stop /stɒp/: вимушена ~
involuntary stop; standstill /ˈstændstıl/
2. (затримка) stoppage /ˈstɒpıdʒ/
3. (перерва) intermission /ˌıntәˈmıʃn/;
pause /pɔ:z/ 4. (раптова) pull-up
/pʊlˈʌp/ 5. (тимчасове перебування
десь) stop-off /stɒp ɒf (US: ɔ:f)/; stay
/steı/
зупиняти дієсл. 1. (рух) arrest
/әˈrest/; bring* smth to a stop [standstill]
/brıŋ .. tә ә stɒp [ˈstændstıl]/ 2. (когось)
stop /stɒp/ 3. (тимчасово, вимушено)
halt /hɔ:lt/ 4. (просування, хід чогось)
arrest /әˈrest/ 5. (чиюсь дію) check
/tʃek/ 6. (погляд, увагу тощо) fix
/fıks/
зупин|ятися дієсл. 1. (переставати щось робити) stop /stɒp/:
він на цьому не ~ився he did not
stop there; leave* off /li:v ɒf (US:
ɔ:f)/: на чому ми ~илися минулого
разу? where did we leave off last time?
2. (на питанні, темі) address /әˈdres/:
у цій лекції я ~юся на двох питаннях
there are two questions of which I
will address myself in this lecture;
(докладно) dwell /dwel/: ~ятися на
важких місцях у тексті dwell on the
difficulties of the text; ми докладно
~имося на цьому предметі weˈll
dwell upon the subject
зусилля с. 1. effort /ˈefәt/:
об’єднувати ~ combine efforts;
спільними
~ми
by
common
effort(s); fetch /fetʃ/; endeavour
(амер. endeavor) /ınˈdevәr/; exertion
/ıgˈzɜ:ʃn/: вимагати великих зусиль
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від учнів demand great exertion of
pupils; напружене розумове ~ keen
intellectual exertion 2. (сила) force
/fɔ:s/ 3. (напруження) stress /stres/
докладати всіх зусиль do oneʼs
possible/best

зустріч ж. meeting /ˈmi:tıŋ/: ~ із
випускниками meeting with alumni;
організувати/проводити ~ arrange/
hold a meeting
зустрічати дієсл. meet* /mi:t/:
зустріти у книзі фразу meet a phrase
in a book
зустрічатися дієсл. meet* (with)
/mi:t (wıð)/: ~ з непередбаченими
обставинами
meet
unexpected
developments; ~ з труднощами meet
with difficulties
зустрічн|ий прикм. 1. (протилежного напряму) contrary /ˈkɒntrәrı
US: ˈkɒntrerı/: ~а пропозиція
contrary proposition 2. (зворотний,
протилежний) opposite /ˈɒpәzıt/:
~ий напрям opposite direction;
counter /kaʊntәr/
зчитування с. 1. reading
/ˈri:dıŋ/; read-out /ri:d aʊt/; sensing
/ˈsensıŋ/: ~ знаків character sensing
2. (з магнітного носія) playback
/ˈpleıbæk/
зчитувати дієсл. read* (out) /ri:d
(aʊt)/: ~ дані з компˈютера read data
out of a computer
з’являтися дієсл. 1. appear
/әˈpıәr/: ~ в порядку денному appear
on the agenda; оповідання з’явилося
в газеті the story appeared in the
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newspaper; make* oneʼs appearance
/meık .. әˈpıәrәns/ 2. (як результат
чогось) emerge [result] from /ıˈmɜ:dʒ
[rıˈzʌlt] frәm/; come* out of /kʌm aʊt
әv/; spring* /sprıŋ/: у нас зˈявилася
надія hope sprang within us; turn up
/tɜ:n ʌp/
з’ясований прикм. 1. (пояснений) cleared /ˈklıәd/; clarified
/ˈklærıfaıd/ 2. (встановлений) found
out /faʊnd aʊt/; ascertain /ˌæsәˈteın/
3. (погоджений) agreed /әˈgri:d/
з’ясовування с. 1. (прояснювання) elucidation /ıˌlu:sıˈdeıʃn/: ~ умов
і обставин, за яких протікає процес
навчання an elucidation of conditions
and circumstances in which a studying
process is acting; clearing up /ˈklıәrıŋ
ʌp/;
clarification
/ˌklærıfıˈkeıʃn/
2. (встановлювання) ascertaining
/ˌæsәˈteınıŋ/: ~ поглядів ascertaining
of opinions;
ascertainment
/ˌæsәˈteınmәnt/: ~ фактів ascertainment of facts; examination
/ıgˌzæmıˈneıʃn/
з’ясовувати дієсл. 1. (розʼяснювати) elucidate /ıˈlu:sıdeıt/: ~ проблему elucidate a problem; clear (up)
/klıәr (ʌp)/: з’ясувати непорозуміння
clear up a misunderstanding; ~ питання
clear the matter up; clarify /ˈklærıfaı/
2.
(установлювати)
ascertain
/ˌæsәˈteın/: ~ істину ascertain the
truth; establish /ıˈstæblıʃ/: ~ деякі
дані establish certain data 3. (авторство) authenticate /ɔ:ˈθәntıfıkeıt/
4. (випитувати) speer out /ˈspıәr aʊt/

5. (розвʼязувати) settle /setl/: ~ важкі
та сумнівні питання settle points of
difficulty and doubt
з’ясовуватися дієсл. 1. (прояснятися) become* clarified /bıˈkʌm
ˈklærıfaıd/
2. (виявлятися – в
безособ. реченнях) turn out /tɜ:n aʊt/:
з’ясувалося, що.. it turned out that...;
be* found out /bi: faʊnd aʊt/
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І
і спол., част. (після голосного
й) 1. (єднальний спол.) and /әnd/:
і таке інше and so forth; and so on
2. (також) too /tu:/: і в цьому випадку
in this case too 3. (при заперечуванні)
either /ˈaıðәr/: і я не знаю I donˈt know
either; neither /ˈnaıðәr US: ˈni:ðәr/:
не освічений і не ввічливий neither
educated nor polite
і ... і both … and: і викладачі, і
студенти прийшли на збори both the
teachers and the students came to the
meeting
ігнорування с. defiance
/dıˈfaıәns/: ~ резолюції defiance of a
resolution
ігнорувати дієсл. 1. ignore
/ıgˈnɔ:r/: ~ об’єктивні закони
природи ignore objective natural laws
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2. (не звертати уваги) disregard
/ˌdısrıˈgɑ:d/: ~ загальноприйняті
норми disregard generally recognized
norms 3. (нехтувати) neglect
/nıˈglekt/: ~ сучасне мистецтво
neglect modern art; skip /skıp/: ~
[прогулювати] уроки skip school
iграшка ж. toy /tɔı/: оригінальна
~ ingenious toy
іграшков|ий прикм. toy /tɔı/: ~а
залізниця toy railway
ігров|ий прикм. (призначений
для ігор) play(ing) /ˈpleı(ıŋ)/: ~а
терапія play therapy; ~ий майданчик
playing ground; ~ий метод method
of play; ~ий центр play centre (амер.
center); планування ~ої активності
дошкільнят planning of play activities
for preschoolers
ідеал ч. ideal /aıˈdıәl/: високий/
недосяжний
~
high
[lofty]/
unattainable ideal; національний
виховний ~ national educating ideal;
досягти ~у attain ideals; знайти свій
~ find oneʼs ideal
відповідно до ~ів ideally

ідеалізм ч. філос. idealism
/aıˈdıәlızm/: абсолютний/гносеологічний/психологічний ~ absolute/epistemological / psychological idealism
ідеалізація ж. idealization
/aıˌdıәlaıˈzeıʃn/: само~ self-idealization
ідеалізован|ий прикм. idealized
/aıˈdıәlaızd/: ~а проблема idealized
problem
ідеалізувати дієсл. idealize
/aıˈdıәlaız/
ідеалістичн|ий прикм. idealistic
/aıˌdıәˈlıstık/

дотримуватися ~их поглядів idealize;
ідеалістичний підхід idealism

ідеальн|ий прикм. 1. ideal
/aıˈdıәl/: ~а відповідність/можливість ideal congruence/ chance; ~і
умови ideal conditions 2. (про модель
тощо) idealistic /aıˌdıәˈlıstık/
ідеальність ж. ideality /ˌaıdıˈælıtı/
ідеально присл. ideally /aıˈdıәlı/:
~ підходити для чогось be ideally
suited for smth
ідейн|ий прикм. (ідеологічний)
ideological /ˌaıdıәˈlɒdʒıkl/: ~о-виховна робота ideological and educational
work
ідентифікація ж. identification
/aıˌdentıfıˈkeıʃn/: ~ повідомлень/
факторів message/factor identification
ідентифікувати дієсл. identify
/aıˈdentıfaı/:
ідентичн|ий прикм. identical
/aıˈdentıkl/: цей метод є ~ий
описаному вище the method is
identical with that described above
ідентичність
ж.
identity
/aıˈdentәtı/: ~ его псих. ego identity;
самобутня ~ separate identity
ідентично присл. identically
/aıˈdentıklı/
ідеограма ж. (письмовий знак,
що передає певне поняття) ideogram
/ˈıdıәgræm/; ideograph /ˈıdıәgrɑ:f/
ідеографічний прикм. ideographic(al) /ˌıdıәʊˈgræfık(l)/
ідеографія ж. ideography
/ˈıdıәgræfı/
ідеолог ч. ideologist /ˌaıdıˈɒlәdʒıst/
ідеологічн|ий прикм. ideological
/ˌaıdıәˈlɒdʒıkl/ ~ий ґрунт ideological soil
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ідеологі|я
ж. ideology
/ˌaıdıˈɒlәdʒı/: панівна ~я mainstream
ideology
ідеомоторний прикм. ideomotor
/ˌaıdıәˈmәʊtәr/: ~ акт (перехід від
думки про рух мʼязів до реального
руху) ideomotor act
іде|я ж. 1. idea /aıˈdıә/: безглузда/
панівна/чудова ~я senseless/prevaling
[prevalent, dominant]/ splendid idea;
~ї, які [що] втілюють технологічний
прогрес the ideas that embody
technological progress; подати комусь
~ю give smb an idea; пропонувати
нові ~ї suggest new ideas (of); ми були
вимушені відмовитися від цієї ~ї we
had to give up the idea 2. (уявлення)
apprehension /ˌæprıˈhenʃn/

виношувати [формувати] ~ю
ideate; відданий ~ї committed; за ~єю
in idea; in accordance with; здатність
формувати і сприймати ~ї ideation

ідіом|а ж. idiom /ˈıdıәm/:
найточніший переклад ~и the nearest
translation of an idiom
ідіоматичний прикм. idiomatic(al)
/ˌıdıәˈmætık(l)/: ~ зворот idiom;
idiomatic(al) expression
ієрархічний прикм. hierarchical
/ˌhaıәˈrɑ:kık(l)/; hierarchy /ˈhaıәrɑ:kı/
ієрархічність ж. hierarchy
/ˈhaıәrɑ:kı/: ~ у науковому світі
academic hierarchy
ієрархі|я ж. hierarchy /ˈhaıәrɑ:kı/:
~я навичок/цілей habit/target hierarchy
соціальна ~я social ranking

із прийм. from /frәm/; див. з
ізольован|ий прикм. 1. isolated
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/ˈaısәleıtıd/ 2. (окремий) separate /ˈseprәt/
ізолювати дієсл. isolate /ˈaısәleıt/:
~ від усього світу isolate from the
whole world 2. (хворого) quarantine
/ˈkwɒrәnti:n US: ˈkwɔ:rәnti:n/
ізолятор ч. (у гуртожитку тощо) isolation room /ˌaısәˈleıʃn ru:m/
ізоляція ж. 1. isolation /ˌaısәˈleıʃn/
2. мед. quarantine /ˈkwɒrәnti:n US:
ˈkwɔ:rәnti:n/
ілюзі|я ж. illusion /ıˈlu:ʒn/:
~ї сприйняття псих. illusions of
perception
ілюзорн|ий
прикм.
illusive
/ıˈlu:sıv/: ~а схожість illusive sameness;
illusory /ıˈlu:sәrı/
ілюзорність ж. illusiveness
/ıˈlu:sıvnıs/
ілюстративний прикм. illustrative /ˈılәstrәtıv US: ıˈlʌstrәtıv/: ~
матеріал illustrative material
ілюстраці|я ж. 1. у різн. знач.
illustration /ˌılәˈstreıʃn/: кольорова
~я colour (амер. color) illustration
2. (пояснювальне зображення) picture
/ˈpıkʧәr/: підписи до ~й picture captions
ілюстрований прикм. illustrated
/ˈılәstreıtıd/: ~ словник illustrated
dictionary
ілюструвати дієсл. illustrate
/ˈılәstreıt/: ~ щось малюнками/
слайдами/цитатами illustrate smth
with pictures / slides / quotations
іманентний прикм. (внутрішньо
притаманний предмету або явищу)
immanent /ˈımәnәnt/
іманентність ж. immanence
/ˈımәnәns/; immanency /ˈımәnәnsı/
іменований прикм. denominated
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/dıˈnɒmıneıtıd/; named /neımd/
іменувати дієсл. denominate
/dıˈnɒmıneıt/; name /neım/
іменуватися дієсл. be called
[named] /bi: kɔ:ld [neımd]/
імітатор ч. imitator /ˈımıteıtәr/;
mimic /ˈmımık/
імітаційн|ий прикм. imitation
/ˌımıˈteıʃn/; imitative /ˈımıtәtıv/:
діалоговий метод в ~ому моделюванні dialogue method in
imitative simulation

~а підготовка кадрів simulation
training; ~е моделювання simulation

імовірність ж. probability
/ˌprɒbәˈbılәtı/; likelihood /ˈlaıklıhʊd/
імовірно присл. 1. probably
/ˈprɒbәblı/: ви, ~, не знаєте, що …
you probably donˈt know that …
2. (можливо) possibly /ˈpɒsәblı/;
presumably /prıˈzju:mәblı/
імператив ч. imperative
/ımˈperәtıv/: категоричний ~ categoric(al) imperative
імперативний прикм. imperative
/ımˈperәtıv/:
імперативний
тон
imperative tone
імпровізація ж. improvisation
/ˌımprәvaızˈeıʃn US: ˌımprәvızˈeıʃn/
імпровізован|ий прикм. improvised /ˈımprәvaızd/; extempore
/ekˈstempәrı/: ~а промова an extempore
speech
імпровізувати дієсл. improvise
/ˈımprәvaız/
iмпульс ч. 1. (у різн. знач.)
impulse /ˈımpʌls/: нервові ~и nerve
impulses 2. (внутрішнє спонукання до
якоїсь дії) urge /ɜ:dʒ/: ~ до творчості
creative urge
імпульсивн|ий прикм. impulsive
/ımˈpʌlsıv/: ~а дія impulsive action
імпульсивність ж. impulsiveness
/ımˈpʌlsıvnıs/
імунізація ж. immunization
/ˌımjʊnaıˈzeıʃn US: ˌımjʊnıˈzeıʃn/
імунітет ч. immunity /ıˈmju:nәtı/:
набутий ~ acquired immunity

імітація ж. 1. (рез. процесу
імітування) imitation /ˌımıˈteıʃn/
2. (підробка) imitation /ˌımıˈteıʃn/;
substitute /ˈsʌbstıtju:t US: ˈsʌbstıtu:t/
3. (моделювання, відтворювання
процесу) simulation /ˌsımjʊˈleıʃn/
імітування с. 1. imitating
/ˌımıˈteıtıŋ/; mimicking /ˈmımıkıŋ/
2. (моделювання, відтворення процесу) simulation /ˌsımjʊˈleıʃn/
імітувати дієсл. 1. (наслідувати)
imitate /ˈımıteıt/: ~ рухи imitate
movements;
mimic
/ˈmımık/
2. (підробляти під щось) imitate
/ˈımıteıt/ 3. (моделювати процес
або систему) simulate /ˈsımjʊleıt/:
~ польові умови simulate field
conditions
імовірний прикм. 1. probable
/ˈprɒbәbl /: ~е пояснення probable
explanation 2. (можливий) apt /æpt/;
мати ~ be immune (from)
possible /ˈpɒsәbl/
ім’я с. 1. name /neım/ 2. перен.
імовірнісний прикм. probability reputation /ˌrepjʊˈteıʃn/: учений зі
/ˌprɒbәˈbılәtı/: ~ простір probability світовим ~м a scientist of world
space; probabilistic /ˌprɒbәˈbılәstık/ reputation
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інакомислення с. dissent /dıˈsent/
інакше спол. 1. (а то) or /ɔ:r/: ви
повинні стримувати себе, ~ ніколи не
закінчите цю роботу you must pull in
or your work will never end 2. присл.
(по-іншому) otherwise /ˈʌðәwaız/:
думати ~ було б помилкою to think
otherwise would be a mistake; differently
/ˈdıfrәntlı/: хто переклав це ~? has
anyone translated it differently?; in a
different way /ın ә ˈdıfrәnt weı/
~ кажучи in other words; так чи ~
anyhow

інвалiд ч. invalid /ˈınvælıd/;
disabled
/dısˈeıbld/:
зручності
для ~ів (у конструкціях споруд
тощо) access for the disabled;
інклюзивне навчання для дітей~ів (з обмеженими фізичними та
розумовими здібностями) inclusive
education for disabled children
інваріантн|ий прикм. invariant
/ınˈveәrıәnt/: ~е значення invariant
meaning; ~ий компонент навчального
плану invariant component of
curriculum
інваріантність ж. invariance
/ınˈveәrıәns/
інвентар
ч.
(обладнання)
equipment /ıˈkwıpmәnt/: спортивний
~ sports equipment
інвентаризувати дієсл. take
inventory /teık ˈınvәntrı (US: ˈınvәntɔ:rı)/;
take stock (of) /teık stɒk (әv)/
інвестиційний прикм. investment /ınˈvestmәnt/
інвестиці|я ж. (capital) investment /(ˈkæpıtl) ınˈvestmәnt/:
бюджетні/державні/закордонні ~ї
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budgetary/state/foreign investment(s);
інтелектуальні ~ї intellectual investments; ~ї в людський потенціал
[капітал] human investment(s)
інвестований прикм. invested
/ınˈvestıd/; vested /ˈvestıd/
інвестор ч. investor /ınˈvestәr/
інвестування
с.
investment
/ınˈvestmәnt/; investing /ınˈvestıŋ/

~ капіталу employment of capital

інвестувати дієсл. invest /ınˈvest/
інгредієнт ч. ingredient
/ınˈgri:dıәnt/
індекс ч. 1. index /ˈındeks/
(pl. indices /ˈındısi:z/): буквений
[літерний]/верхній/змінний ~ letter/
upper/running index; ~ розвитку
людського потенціалу Human Development Index (скор. HDI); ~
рядка/стовпчика row/column index; ~ цитованості citation index
2. (верхній) superscript /ˌsu:pәˈskrıpt/;
(нижній) subscript /sәbˈskrıpt/
надавання [надання] ~ів indexing;
поштовий ~ амер. Zone Improvement
Program Code (скор. ZIP Code); бр.,
канад. postcode

індексація
ж.
indexation
/ˌındekˈseıʃn/; indexing /ˈındeksıŋ/
індексний прикм. index /ˈındeks/;
indicial /ınˈdıʃl/
індексувати дієсл. index /ˈındeks/
індивiд
ч.
individual
/ˌındıˈvıdʒʊәl/: ~ як суб’єкт соціальних відносин і свідомої
діяльності an individual as a subject
of social relationship and conscious
activity
індивідуалізація ж. individuali-
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zation /ˌındıˌvıdʒʊәlaıˈzeıʃn/: ~ навчання individualization of education
індивідуалiзм ч. individualism
/ˌındıˈvıdʒʊәlızm/: ~ навчання individualism in education
індивідуалізован|ий прикм. individualized /ˌındıˈvıdʒʊәlaızd/: ~е
викладання/навчання individualized
teaching/instruction; ~ий підхід (у навчанні) individualized approach
індивідуалізати дієсл. individualize
/ˌındıˈvıdʒʊәlaız/; individuate
/ˌındıˈvıdʒʊeıt/
індивідуальн|ий прикм. individual /ˌındıˈvıdʒʊәl/: ~а допомога
учням (з боку вчителя) individual
coaching of pupils; ~а форма навчання
individual form of teaching; ~е
завдання individual assignment; ~ий
підхід/розвиток individual attentions/development; ~і особливості
individual peculiarities; стратегії
~ого навчання individual learning
strategies
індивідуальн|ість ж. 1. (сукупність характерних рис) individuality /ˌındıˌvıdʒʊˈælәtı/: розвиток
~ості дитини development of the
child’s individuality; personality
/ˌpe:sәˈnælәtı/: враховувати різні
~ості дітей take into account the
difference in children personality
2. (людина як носій індивідуальних
цінностей) individual /ˌındıˈvıdʒʊәl/
3. (особистість) selfhood /ˈselfhʊd/
індикатор ч. indicator /ˈındıkeıtәr/
індиферентність ж. indifference
/ınˈdıfrәns/
індуктивний прикм. inductive

/ınˈdʌktıv/: ~ метод пояснення навчального матеріалу inductive method
in explaining study material
індукці|я ж. induction /ınˈdʌkʃn/:
тест на ~ю induction test
індустріальн|ий прикм. industrial
/ınˈdʌstrıәl/: ~ий робітник industrial
worker; ~о-педагогічний навчальний
заклад industrial pedagogical educational establishment
індустрія ж. industry /ˈındәstrı/
інертний прикм. 1. (неактивний)
inert /ıˈnɜ:t/; passive /ˈpæsıv/ 2. (що
має інерцію, повільний) sluggish
/ˈslʌgıʃ/ 3. перен. (млявий) jacent
/ˈdʒeısәnt/
інертність ж. 1. (млявість,
неактивність) inertness /ıˈnɜ:tnıs/;
passivity /pæˈsıvәtı/: ~ мислення passivity of thinking 2. (інерція) inertia
/ıˈnɜ:ʃә/: ~ матерії inertia of matter
інженер ч. engineer /ˌendʒıˈnıәr/
інженерія
ж.
engineering
/ˌendʒıˈnıәrıŋ/: генна ~ genetic engineering; ~ шляхобудування highway
engineering
інженерн|ий прикм. engineering
/ˌendʒıˈnıәrıŋ/; ~а педагогіка/психологія
engineering
pedagogy/
psychology
ініціалізація ж. комп. initialization /ıˌnıʃәlıˈzeıʃn/
ініціалізувати дієсл. initialize
/ıˈnıʃıәlaız/
ініціатив|а ж. initiative /ıˈnıʃıetıv/:
творча ~а creative initiative; виявляти ~у demonstrate [display, show]
initiative; робити щось із власної
~и do smth on oneʼs own initiative;
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стримувати ~у учнів lower [check]
the initiative of pupils; instrumentality
/ˌınstrʊˈmentælәtı/
ініціативн|ий прикм. 1. (full of)
initiative /(fʊl әv) ıˈnıʃıetıv/: ~а людина man of initiative 2. (підприємливий,
діловитий) enterprising /ˈentәpraızıŋ/
~а група initiatory group

ініціативн|ість ж. initiative
/ıˈnıʃıetıv/: розвивати ~ість учнів
foster [develop] initiative in pupils;
йому бракує ~ості he lacks initiative
ініціатор ч. initiator /ˌınıʃıˈeıtәr/
ініціювати дієсл. initiate
/ıˈnıʃıetıv/
інколи присл. sometimes
/ˈsʌmtaımz/: ~ жести виразніші за
слова sometimes gestures are more
expressive than speech; at times /әt taımz/
інновацiйн|ий прикм. innovation(al) /ˌınәˈveıʃn(l)/: ~ий освітній
проект education innovation project;
~ий шлях розвитку innovation-based
development
інноваці|я
ж.
innovation
/ˌınәˈveıʃn/: ~ї в освіті innovation(s)
in education; розповсюдження ~й
diffusion of innovations; ~я означає
нововведення,
новизну,
зміни
innovation means to be new, novelty,
changes; критерієм ~ї є новизна
criteria of innovation is a novelty
iноді
присл. sometimes
/ˈsʌmtaımz/; at times /әt taımz/: ~
план здавався безнадійним at times
the plan seemed hopeless
іноземець ч. foreigner /ˈfɒrınәr
US: ˈfɔ:rınәr/
іноземн|ий прикм. foreign /ˈfɒrın
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US: ˈfɔ:rın/: ~а школа (школа у країні
Х із системою навчання країни Y)
foreign school; вивчення ~их мов у
школі study of foreign languages at
school; вільно володіти ~ою мовою
have complete mastery of a foreign
language
інспектор ч. inspector /ınˈspektәr/:
~ з дошкільного виховання inspector of
pre-school education; ~ з питань техніки
безпеки safety inspector; висновки
та пропозиції ~а inspectorˈs conclusions and suggestions; superintendent
/ˌsu:pәrınˈtendәnt/: шкільний ~ school
superintendent
інспектувати
дієсл.
inspect
/ınˈspekt/: ~ навчальні заклади
inspect
educational
institutions
[establishments]
інспекці|я ж. 1. (дія) inspection
/ınˈspekʃn/: система шкільної ~ї system
of school inspection 2. (перевірка)
verification /ˌverıfıˈkeıʃn/ 3. (організація) inspection board /ınˈspekʃn bɔ:d/
інстинкт ч. instinct /ˈınstıŋkt/:
~ самозбереження instinct of selfpreservation
інстинктивно присл. instinctively
/ınˈstıŋktıvlı/
діяти ~ follow the direction of instinct

інститут ч. 1. institute /ˈınstıtju:t
US: ˈınstıtu:t/: ~ освіти дорослих
adult education institute; ~ підвищення
кваліфікації вчителів extention institute for teachers; вступати до ~у enter
an institute; вчитися в ~і study at the
institute; закінчити ~ graduate from the
institute 2. юр. (сімʼї, шлюбу тощо)
institution /ˌınstıˈtju:ʃn US: ˌınstıˈtu:ʃn/
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інструктаж
ч.
instructing
/ınˈstrʌktıŋ/; instruction /ınˈstrʌkʃn/
інструктивн|ий прикм. instructional /ınˈstrʌkʃәnl/: ~і матеріали
instructional materials; instructive
/ınˈstrʌktıv/: ~а консультація instructive [instructional] conference
інструктор
ч.
instructor
r
/ınˈsrʌktә /: ~ з навчання людей із
розумовими вадами instructor for the
mentally handicaped
інструктувати дієсл. (давати
керівні вказівки) instruct /ınˈstrʌkt/;
give instructions /gıv ınˈstrʌkʃnz/
інструкці|я ж. 1. instruction(s)
(for, on) /ınˈstrʌkʃn(z) (fәr, әv)/:
згідно з ~ями in accordance with
the instructions; ~я для технічного
обслуговування maintenance instruction; engineering instruction; ~я до
користування і догляду operating and
maintenance instruction; тимчасова
~я interim instruction; дотримуватися
інструкцій adhere to the instructions;
manual /ˈmænjʊәl/ 2. (керівництво)
direction
/dıˈrekʃn/:
керуватися
~ями go by the directions; regulation(s) /ˌregjʊˈleıʃn(z)/: посадові
~ї duty regulations; job description;
постанови, накази й ~ї Міністерства освіти decrees, ordinances
and regulations of the Ministry of
Education

давати [дати] ~ї з чогось instruct in
smth

інструмент ч. 1. (окремий
предмет) tool /tu:l/ 2. збірн. tools
/tu:lz/: володіти ~ами handle tools;
навчитися користуватися ~ами

learn how to handle tools 3. (медичний, науковий тощо) instrument
/ˈınstrʊmәnt/: музичний ~ musical
instrument
інструментальни|й
прикм.
1. (повʼязаний із виготовлянням
або зберіганням інструменту) tool
/tu:l/ 2. (про похибку) instrumental
/ˌınstrʊˈmentl/
комплект ~х засобів toolbox; toolkit

інструменталiзм
ч.
instrumentalism /ˌınstrʊˈmentәlısm/
інструментарій ч. instrumentation
/ˌınstrʊmenˈteıʃn/; toolbox /ˈtu:lbɒks/;
toolkit /ˈtu:lkıt/; tools /tu:lz/; workbench /ˈwɜ:kbentʃ/
інсценізація ж. dramatization
/ˌdræmәtıˈzeıʃn/
інтегративний прикм. integrative
/ınˈtәgrәtıv/: ~ підхід integrative
approach
інтеграція
ж.
integration
/ˌıntıˈgreıʃn/: соціальна ~ social
integration
інтегрован|ий прикм. integrated
/ˈıntıgreıtıd/: ~а система навчання
integrated learning system; ~ий курс
навчання integrated course of studies
інтегруватися дієсл. integrate
/ˈıntıgreıt/: ~ у світову систему освіти
integrate into the world educational
system
інтелект ч. 1. (розум) intellect
/ˈıntılekt/: штучний ~ artificial intellect
2. (розумові здібності) intelligence
/ınˈtelıdʒәns/: високий/низький ~
high/low intelligence
інтелектуал
ч.
intellectual
/ˌıntәˈlektʃʊәl/
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інтелектуальний прикм. intellectual /ˌıntәˈlektʃʊәl/: ~і почуття
intellectual emotions; послаблення
~их здібностей the decay of
intellectual power; mental /ˈmentl/:
~і та практичні навички і вміння
mental and practical skills; intelligent
/ınˈtelıdʒәnt/: ~е керування навчанням intelligent learning control
~ий рівень intelligence level

інтелігент ч. intellectual
/ˌıntәˈlektʃʊәl/
інтелігенція ж. 1. intelligentsia
/ınˌtelıˈdʒәntsıә/: творча ~ creative
intelligentsia 2. збірн. тж intellectuals
/ˌıntәˈlektʃʊәlz/
науково-технічна ~ scientists and
engineers

інтенсивн|ий прикм. 1. intensive
/ınˈtensıv/: ~ий курс intensive course;
~і методи ведення господарства
intensive methods of economic
management; intense /ınˈtens/: ~і
заняття intense studies 2. (бурхливий)
vigorous /ˈvıgәrәs/
інтенсивність ж. 1. (сила,
напруженість) intensity /ınˈtensәtı/:
~ зовнішніх впливів intensity of
external actions; ~ праці intensity of
labour [амер. labor]; work intensity
2. (швидкість, темп) rate /reıt/
3. (запаху, звуку) strength /streŋθ/

~ інформаційного потоку information flow density

інтенсивно присл. 1. intensively
/ınˈtensıvlı/: ~ працювати над якоюсь
проблемою work intensively on some
problem 2. (бурхливо) vigorously
/ˈvıgәrәslı/
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інтенсифікація ж. intensification
/ınˌtensıfıˈkeıʃn/: ~ навчального
процесу intensification of educational
process
інтенсифікувати дієсл. 1. (посилювати щось) intensify /ınˈtensıfaı/:
максимально ~ навчальний процес
maximally
intensify
educational
process; raise the rate of smth /reız ðә
reıt әv/ 2. (виробничий процес) step
up /step ʌp/
інтерактивн|ий прикм. interactive
/ˌıntәrˈæktıv/: ~е відео interactive
video; ~ий зв’язок interactive
communication; ~і методи навчання
interactive education methods
інтервал ч. 1. (відрізок) interval /ˈıntәvl/: довірчий/заданий ~
confidence [tolerance]/ specified
interval; ~ невпевненості псих.
interval of uncertainty 2. (відстань
між предметами) interval /ˈıntәvl/;
spacing /ˈspeısıŋ/ 3. (при друкуванні
на друкувальному пристрої) space
/speıs/; spacing /ˈspeısıŋ/ 4. (діапазон)
range /reındʒ/ 5. (часу, простору)
interspace /ˈıntәˈspeıs/
інтерв’ю с. interview /ˈıntәvju:/:
брати/дати ~ do/give an interview
інтерес ч. interest /ˈıntrәst/:
відсутність ~у до навчання lack of
interest in oneʼs studies; зі жвавим
~ом with lively interest; ~ у навчанні
interest in study; ~и дітей/підлітків children’s/adolescent interests;
спільність ~ів community of interests; враховувати ~и учнів take into
consideration the pupils’ interests;
підтримувати ~ учнів до чогось

UKRAINIAN-ENGLISH LEARNING DICTIONARY

maintain [keep alive] the pupils’
interest in smth; прищепити учням ~
до вивчення іноземних мов instill in
pupils an interest in studying foreign
languages; у них зникає будь-який
~ до завдання all interest in the task
vanishes for them; ця тема становить
значний ~ the theme [topic] is of great
interest

що викликає ~ interesting; становить
~ be of interest

інтересуватися дієсл. див. цікавитися
інтеріоризація ж. interiorization
/ınˈtıәrıәrıˈzeıʃn/: ~ є процесом перетворення зовнішніх, реальних
дій із предметами на внутрішні,
ідеальні interiorization is the process
of transition from outside real actions
with subjects into inside, ideal ones
інтернат ч. boarding school
/ˈbɔ:dıŋ sku:l/
інтернаціоналізація ж. internationalization /ıntәˌnæʃnәlıˈzeıʃn/: ~
освіти internationalization of education
інтернаціональний
прикм.
international /ˌıntәˈnæʃnәl/; див. тж
міжнародний
Інтернет ч. internet /ˈıntәˌnet/:
домашній ~ residential Internet; ~-видання Internet publication; пошук в
~і search on the Internet; пошукова
служба ~у Internet search service
інтерпретація ж. interpretation
/ınˌtɜ:prıˈteıʃn/: геометрична/імовірнісна/причинова/просторовочасова ~ geometrical/probability/causal/space-time interpretation
інтерпретувати дієсл. interpret

/ınˈtɜ:prıt/: ~ текст interpret a text
інтерфейс ч. interface /ˈıntәfeıs/:
дружній ~ (користувача з компˈютером) user-friendly interface; ~ із
системами звˈязку communication
interface
інтерференція ж. interference
/ˌıntәˈfıәrәns/: ~ людини/навичок
man/skill interference
інтонаці|я
ж. intonation
/ˌıntәˈneıʃn/: відтворення ~ї reproduction of intonation; правильна/
неправильна ~я correct [right]/faulty
[wrong] intonation
інтраверсія
ж.
introversion
/ˌıntrәˈvɜ:ʃn US: ˌıntrәˈvɜ:ʒn/: термін
«~» був уперше поширений Карлом
Юнгом the term «introversion» was
first popularized by Carl Jung
інтуїтивн|ий прикм. intuitional
/ˌıntju:ˈıʃәnl US: ˌıntu:ˈıʃnl/; intuitive
/ˌıntju:ˈıtıv US: ˌıntu:ˈtıv/: ~е пізнання
intuitive cognition
інтуїтивно присл. intuitively
/ˌıntju:ˈıtıvlı US: ˌıntu:ˈtıvlı/; by intuition
/baı ˌıntju:ˈıʃn (US: ˌıntu:ˈıʃn)/; by the
light of nature /baı ðә laıt әv ˈneıtʃәr/
інтуїці|я ж. 1. intuition /ˌıntju:ˈıʃn
US: ˌıntu:ˈıʃn/: за ~єю by intuition;
керуватися ~єю be guided by
intuition; intuitiveness /ˌıntju:ˈıtıvnıs
US: ˌıntu:ˈıtıvnıs/ 2. (прозорливість)
insight /ˈınsaıt/
інфантилiзм
ч.
infantilism
/ınˈfæntılızәm/: соціальний ~ social
infantilism
інфантильн|ий прикм. infantile
/ˈınfæntaıl/: ~е мислення infantile
thinking; ~ий розум infantile mind
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інфекцiйн|ий прикм. infectious
/ınˈfekʃәs/: ~е захворювання infectious disease
інфекці|я ж. infection /ınˈfekʃn/:
рівень розповсюдження ~ї infection
rate
інформативний прикм. informative /ınˈfɔ:mәtıv/; informational
/ˌınfәˈmeıʃnәl/
інформатизація ж. informatization /ˌınfɔ:mәtıˈzeıʃn/: ~ освіти
informatization of education
інформатика ж. computer science /kәmˈpju:tәr ˈsaıәns/
інформаційн|ий прикм. informative /ınˈfɔ:mәtıv/: ~а цінність informa tive
value;
informa tion(al)
/ˌınfәˈmeıʃn(l)/: ~а культура/мережа/
політика/система/технологія
information culture/network/ policy/
system/technology; ~а система ринку
праці labour (амер. labor) market
information system; ~е суспільство
information society; ~ий вибух/пошук
information burst [explosion]/search
~ий бюлетень newsletter; ~ий канал комп.
datapath; dataway; ~ий простір mass media
sphere

засоби масової ~ї mass media

інформування с. informing
/ınˈfɔ:mıŋ/: несвоєчасне ~ untimely
informing
інформувати дієсл. inform (of)
/ınˈfɔ:m (әv)/; apprise /әˈpraız/: ~
когось про щось apprise smb of smth
інфраструктура ж. infrastructure /ˌınfrәˈstrʌkʧәr/: ~ мережі
комп. network infrastructure; ~ промисловості infrastructure of industry;
industrial infrastructure
інцидент ч. incident /ˈınsıdәnt/:
вибачитися за ~ apologize for an
incident
інш|ий прикм. 1. (не цей) other
/ˈʌðәr/: виразити смисл речення ~ими
словами express the sense of a sentence
in other words; ми повинні знайти
якийсь ~ий спосіб we must find some
other way; усі ~і методи не принесли
користі the other methods were not
useful; another /әˈnʌðәr/: запросити
~ого (ще одного) фахівця get another
opinion; той чи ~ ий one or another;
це можна зробити ~им шляхом there
is another way to do it; у вас ще є ~і
запитання? have you got another
questions? 2. (не такий) different
/ˈdıfrәnt/: я маю ~у думку з цього
питання I have a different opinion on
that subject 3. (додатковий) more
/mɔ:r/: якщо ми візьмемо ~і приклади
if we take more examples

інформаці|я ж. 1. information
(про, щодо − about, on) /ˌınfәˈmeıʃn
(әˈbaʊt, ɒn)/: виходова/входова/
неповна ~я output/input/incomplete
information; одержувати ~ю get
[obtain] information; переобтяжувати
з ~ого боку наук. alternatively; між ~им
учнів надто великим обсягом ~ї
confront the pupils with too much by the way
іншомовн|ий прикм. 1. foreign
information 2. (дані) data /ˈdeıtә/:
~я, що надходить через сприйняття language /ˈfɒrın (US: ˈfɔ:rın) ˈlæŋgwıdʒ/: ~ий словник foreign-language
perceptional data
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dictionary 2. (про вираз, зворот)
belonging to another language /bıˈlɒnıŋ
(US: bıˈlɔ:nıŋ) tә әˈnʌðәr ˈlæŋgwıdʒ/
3. (про населення) speaking another
language /ˈspi:kıŋ әˈnʌðәr ˈlæŋgwıdʒ/
~е слово foreign term; (у мові) exotic

іроні|я ж. irony /ˈaıәrәnı/: говорити з відтінком ~ї speak with a
shade of irony
ірраціональн|ий прикм. irrational
/ıˈræʃәnl/: ~е число irrational number;
surd
ірраціоналiзм ч. irrationalism
/ıˈræʃnәlızm/
ірраціональність ж. irrationality
/ıˌræʃәˈnælәtı/
існування с. 1. existence
/ıgˈzıstәns/: ~ розв’язку solution existence; критерій ~ existence criterion
2. (буття) essence /ˈesns/
існу|вати дієсл. 1. exist /ıgˈzıst/:
речі, що реально ~ють things that
really exist 2. (не зникати) persist
/pәˈsıst/: ця тенденція все ще ~є this
tendency still persists
існуючий
прикм.
existent
/ıgˈzıstәnt/
iспит ч. (екзамен) examination
/ıgˌzæmıˈneıʃn/: ~ з фізики examination in physics; випускний/
вступний/конкурсний/письмовий/
усний ~ final/entrance/competitive /written/oral examination; кваліфікаційний ~ зі спеціальної підготовки proficiency examination;
проводити ~ administer [conduct,
give] an examination; складати ~
(процес) sit [do] an examination;
скласти ~ pass an examination;

скласти ~ задовільно (без відзнаки)
satisfy the examination
iспитовий прикм. 1. examinational
/ıgˌzæmıˈneıʃnl/ 2. (про комісію)
examining /ıgˈzæmınıŋ/
істин|а ж. truth /tru:θ/: абсолютна/об’єктивна ~а absolute/objective
truth; ~а народжується в суперечці
truth is born of arguments; відхилення
від ~и aberration from the truth;
наближення до ~и approximate to the
truth; verity /ˈverıtı/: незаперечна ~а
the unquestionable verity
iстинн|ий прикм. true /tru:/: ~е та
хибне true and false; скласти собі ~е
уявлення про щось form a true notion
of smth; genuine /ˈdʒenjʊın/; veritable
/ˈverıtәbl/
iстинн|ість ж. truthfulness
/ˈtru:θflnıs/: критерій ~ості здобутих
знань criterion of the gain knowledge
truthfulness
історичн|ий прикм. 1. (важливий) historic /hıˈstɔ:rık US: hıˈstɒrık/:
подія ~ого значення historic occasion
2. (що стосується історії) historical
/hıˈstɔ:rıkl US: hıˈstɒrıkl/: ~а розвідка
historical research; суперечити ~ій
традиції interfere with historical tradition
~і особистості the great names of
history

історіографія ж. historiography
/ˌhıstɔ:rıˈɒgrәfı US: ˌhıstɒrıˈɒgrәfı/
історі|я ж. (наука) history /ˈhıstәrı/:
викладати/вивчати/знати ~ю teach/
study/know history; ~я гуманітарних
наук history of humanities; ~я освіти
history of education; educational
history; ~я середньовіччя medieval
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history; ~я теорій освіти educationітися дієсл. (після голосної
nal theories history; ~я філософії йтися): ідеться про те, що ... the
history of philosophy; нова ~я modern point [thing, question] is that ...
history; соціальна ~я social history
і т. ін. (і таке інше) лат. et cetera
істот|а ж. 1. being /ˈbı:ıŋ/: розумна /ıt ˈsetәrә US: et ˈsetәrә/ (скор. etc)
~а sentient being 2. (живий організм)
creature /ˈkri:tʃәr/: казкові/фантастичні
~и fabulous/aerial creatures; essence
/ˈesns/
істотн|ий прикм. 1. (суттєвий)
essential /ıˈsenʃl/: ~ий недолік теорії
essential fault of a theory; appreciable
/әˈpri:ʃәbl/: ~а різниця appreciable
difference 2. (важливий) substantial
/sәbˈstænʃl/: ~е покращення substantial
improvement; significant /sıgˈnıfıkәnt/:
~і зміни significant changes 3. (життєвий) vital /ˈvaıtl/: ~е значення vital
importance; integral /ˈıntıgrәl/
істотно присл. essentially
/ıˈsenʃәlı/: нова модель ~ відрізняється від старої the new
model differs essentially from the
old one; substantially /sәbˈstænʃәlı/:
обставини, що ~ змінилися substantially changed circumstances
і т. д. (і так далі) and so on /әnd
sәʊ ɒn/; лат. et cetera /ıt ˈsetәrә US: et
ˈsetәrә/
іти дієсл. (після голосної йти)
1. go /gәʊ/: ~ на пенсію go into
retirement; ~ своїм шляхом go oneʼs
own gate; ніхто не знає, як ~муть
справи nobody knows how matters
will go 2. (про час) go by /gәʊ baı/;
pass /pɑ:s US: pæs/ 3. (відбуватися:
про збори, конференцію тощо) go on
/gәʊ ɒn/: ідуть іспити examinations
are going on; proceed /prәˈsi:d/
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Ї
їдальня ж. (приміщення) dining
hall /ˈdaınıŋ hɔ:l/; (у навчальному закладі) refectory /rıˈfektәrı/; canteen
/kænˈti:n/
їжа ж. food /fʊd/: відраза до їжі
aversion to food
їздити дієсл. 1. (взагалі) go /gәʊ/
2. (у машині) drive /ˈdraıv/; (залізницею)
travel (by) /ˈtrævl (baı)/; (автобусом)
go by /gәʊ baı/
їсти дієсл. eat /i:t/; take food /teık
fʊd/
їстівн|ий прикм. eatable
/ˈi:tәbl/: ~а рослина eatable plant
2. (придатний для харчування) edible
/ˈedıbl/
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Й

й спол., част. and /әnd/; also
/ˈɔ:lsәʊ/; even /ˈi:vn/; див. тж і, та
ймовірний прикм. 1. probable
/ˈprɒbәbl/; likely /ˈlaıklı / 2. (правдоподібний) verisimilar /ˌverıˈsımılәr/
3. (можливий) apt /æpt/; possible /ˈpɒsәbl/
ймовірн|ість ж. 1. probability
/ˌprɒbәˈbılәtı/: довірча ~ість confidence [confidential] probability; теорія
~остей theory of probability; умовна
~ість conditional probability; likelihood /ˈlaıklıhʊd/ 2. (правдоподібність)
verisimilitude /ˌverısıˈmılıtju:d/
ймовірно присл. 1. probably
/ˈprɒbәblı/; it is probable [likely] /ıt ız
ˈprɒbәbl [ˈlaıklı]/ 2. (можливо) possibly
/ˈpɒsәblı/; perhaps /pәˈhæps/; presumably
/prıˈzju:mәblı/; be apt /bi: æpt/
так само ~ as soon as not

йога ж. yoga /ˈjәʊgә/
йти дієсл. див. іти
йтися дієсл.: у задачі йдеться
про … the problem says about …; у
книжці йдеться про проблеми мови
this book deals with the problem of
language; про що йдеться в цьому
уривку? what is the passage about?
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К
кабінет ч. (для занять тощо)
study room /ˈstʌdı ru:m/; cabinet
/ˈkæbınıt/: фізичний ~ physical
cabinet; laboratory /lәˈbɒrәtrı US:
ˈlæbrәtɔ:rı/: ~ мови (лінгафонний ~)
language laboratory
кабінетн|ий прикм. 1. laboratory
/lәˈbɒrәtrı US: ˈlæbrәtɔ:rı/: ~а система навчання laboratory system
for education 2. перен. abstract
/ˈæbstrækt/; bookish /ˈbʊkıʃ/
~ий учений armchair scientist; strategist

кадр ч. 1. frame /freım/: інформаційний ~ information frame;
~ даних data frame 2. (композиція
обʼєкта, що знімається) scene /si:n/
3. (окреме зображення на плівці)
exposure /ıkˈspәʊʒәr/ 4. (епізод у
фільмі) sequence /ˈsi:kwәns/
кадр|и ч. мн. 1. (працівники)
personnel /ˌpɜ:sәˈnel/: досвідчені
~и skilled personnel; підбір ~ів
selection of personnel; підготовка
педагогічних ~ів training of teaching
personnel; забезпечувати школи
педагогічними ~ами supply [pro199
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vide] schools with teaching personnel;
staff /stɑ:f/: викладацькі ~и вищих
навчальних закладів teaching staffs
of higher educational establishments
2. (робітничі) skilled workers /skıld
ˈwɜ:kәs/

наукові ~и scientific brainpower;
призупинити відтік ~ів block a brain
drain

кадровий прикм. regular
/ˈregjʊlәr/: ~ робітник regular worker
казати дієсл. 1. say* /seı/: ~
перше, що спало на думку say the
first thing that came into oneʼs mind;
tell* /tel/: ~ правду tell the truth
2. (говорити загалом, висловлюватися) speak* /spi:k/: він знає, про
що каже he knows whereof he speaks
3. (вести неофіційну бесіду) talk
/tɔ:k/; див. тж говорити

власне кажучи as a matter of fact;
загалом кажучи generally speaking;
інакше кажучи that is to say; in other
words; на кажучи вже (про щось) say
nothing of; not to mention; omitting that;
quite apart from; як кажуть as the saying
goes

казк|а ж. tale /teıl/: народні ~и
popular tales; folk-tales
казуальн|ий прикм. (використовуваний нерегулярно) casual
/ˈkæʒʊәl/: ~а гра casual game
казуїстика ж. (гра слів) casuistry
/ˈkæʒʊıstrı/
калькулятор ч. (обчислювальний
пристрій) calculator /ˌkælkjʊˈleıtәr/
камер|а ж. 1. (приміщення)
chamber /ˈtʃeımbәr/; compartment
/kәmˈpɑ:tmәnt/ 2. (кіно, телевізійна)
camera /ˈkæmәrә/: повертати ~у у
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вертикальному/гори зонтальному
напрямі tilt/pan a camera
кампані|я ж. campaign
/kæmˈpeın/: інформаційно-просвітницька ~я awareness campaign; здійснювати ~ю за реформу системи
освіти conduct a campaign for educational reform; (громадська тж)
drive /draıv/: розпочати ~ю launch a
drive
кандидат 1. candidate /ˈkændidәt
US: ˈkændıdeıt/: знання англійської
мови забезпечило йому перевагу
над іншими ~ами his knowledge of
English gave him a flying start over
other candidates 2. (претендент
на посаду) applicant /ˈæplıkәnt/: ~,
який пройшов відбір successful
applicant; тест на визначення каліфікації ~а Applicant Qualification Test
4. наук., осв. (наук. ступінь в Україні)
Candidate of Science /ˈkændidәt (US:
ˈkændıdeıt) әv ˈsaıәns/
кандидатський прикм. candidate
/ˈkændidәt US: ˈkændıdeıt/
~ мінімум qualifying examinations
for the Candidate degree

кандидатур|а ж. candidacy
/ˈkændıdәsı/: підтримати ~у когось
back the candidacy of smb; candidature
/ˈkændıdıtʃәr/: висунути свою ~у
take the candidature for; nominee
/ˌnɒmıˈni:/: зняти свою ~у withdraw
name from the list of nominees
висувати чиюсь ~у nominate smb for
election; put up a candidate

канікул|и мн. holidays /ˈhɒlәdeız/:
відновлення занять після ~ continuation of study after the holidays; ~и
почалися в понеділок the holidays
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began on Monday; vacation /vәˈkeıʃn
US: veıˈkeıʃn/: літні ~и (у вищому навчальному закладі) summer vacation;
(шкільні) summer holidays
канцелярі|я ж. office /ˈɒfıs US:
ˈɔ:fıs/: шкільна ~я school office
канцелярськ|ий прикм. office
/ˈɒfıs US: ˈɔ:fıs/: ~е приладдя office
incidentals; stationary; writing materials
капіталовкладення с. мн. investment(s) /ınˈvestmәnt(s)/: заохочувати ~ encourage investments;
здійснювати ~ carry out investments;
обмежувати ~ check investments;
(capital) outlay(s) /(ˈkæpıtl) ˈɑʊtleı(z)/:
планувати ~ schedule (the) capital
outlays
капітальний прикм. 1. capital
/ˈkæpıtl/ 2. (ґрунтовний) fundamental
/ˌfʌndәˈmentl/; substantial /sәbˈstænʃl/:
~ внесок substantial contribution
карантин ч. quarantine
/ˈkwɒrәnti:n US: ˈkwɔ:rәnti:n/: період
~у period of quarantine
кардинальн|ий прикм. 1. cardinal
/ˈkɑ:dınl/: ~е розвˈязання проблеми
cardinal solution of a problem;
pivotal /ˈpıvәtl/: ~е рішення pivotal
decision 2. (основний) basic /ˈbeısık/;
fundamental /ˌfʌndәˈmentl/
кар’єр|а ж. career /kәˈrıәr/: вибір/
зміна/обриси/розвиток ~и career
choice/change/ profile/development;
почати/робити ~у begin/make oneʼs
career
карт|а ж. 1. геогр. map /mæp/:
вивчення ~и map study; ~а зіркового
неба celestial map; контурна ~а
outline [key, line] map; навчальні

заняття з ~ою map exercitations
2. (у вигляді схеми, таблиці) chart
/tʃɑ:t/: ~а процесу (виробничого, навчального тощо) flow chart; див. ще
мапа
картин|а ж. 1. (у різн. знач.)
picture /ˈpıkʧәr/: змінити загальну
~у change the overall picture
2. (візуалізація певного фізичного
явища, механізму, поведінки) pattern
/ˈpætn/: хаотична ~а random pattern
карт|ка ж. card /kɑ:d/: атестаційна ~ка qualification card; магнітно
закодована ідентифікаційна ~ка
smart card; тест на сортування ~ок
card-sorting test
картковий прикм. card /kɑ:d/:
~ каталог card index; card catalogue
(амер. catalog); of cards /әv kɑ:dz/;
made of cards /meıd әv kɑ:dz/
картографія ж. cartography
/kɑ:ˈtɒgrәfı/: ~ конфлікту є графічним
прийомом аналізу та розвˈязання
конфлікту cartography of the conflict
is a graphical method of analysis and
solving it
картоте|ка ж. 1. (довідковий
засіб, досьє) file /faıl/: в ~ці in [on] a
file; вести ~у з якогось предмета keep
a file on a subject; заносити щось до
~и place smth in a file; оновлювати
~у update a file; звертатися до ~и
reference a file 2. (покажчик) card
index /kɑ:d ˈındeks/; card register
/kɑ:d ˈredʒıstәr/; records /ˈrekɔ:dz US:
ˈrekәrdz/
картридж ч. cartridge /ˈkɑ:trıdʒ/:
змінний ~ replacement print cartridge
каталог ч. 1. catalogue /ˈkætәlɒg/
(амер. catalog /ˈkætәlɔ:g/): ~ нових
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надходжень accession catalog(ue);
вносити в ~ list in a catalog(ue);
catalog(ue); організовувати ~ за алфавітним/предметним принципом
arrange [set up] a catalog(ue) alphabetically [in alphabetic order]/by
subject 2. (список) inventory /ˈınvәntrı
US: ˈınvәntɔ:rı/: ~ типів поведінки
псих. behaviour (амер. behavior)
inventory; list /lıst/: ~ наукової літератури (у бібліотеці) science list
каталогувати дієсл. catalogue
/ˈkætәlɒg/ (амер. catalog /ˈkætәlɔ:g/);
classify /ˈklæsıfaı/
катарсис ч. (послаблення емоційного напруження, духовне очищення) catharsis /kәˈθɑ:sıs/
катастрофа ж. catastrophe
/kәˈtæstrәfı/; disaster /dıˈzɑ:stәr US:
dıˈzæstәr/: екологічна ~ ecological
catastrophe [disaster]
катастрофічн|ий прикм. catastrophic /ˌkætәˈstrɒfık/: ~і явища
catastrophic phenomena; disastrous
/dıˈzɑ:strәs US: dıˈzæstrәs/: ~і
наслідки disastrous effects
категоричн|ий прикм. categoric(al) /ˌkætıˈgɒrık(l) US: ˌkætıˈgɔ:rık(l)/:
~е твердження categoric assertion;
flat /flæt/: ~а відмова flat refusal;
emphatic /ımˈfætık/: ~е заперечення
emphatic denial
~ий наказ explicit order

категоричність ж. categoricalness
/ˌkætıˈgɒrıklnıs
US:
ˌkætıˈgɔ:rıklnıs/; flatness /ˈflætnıs/;
categoricity /ˌkætıgɒˈrısәtı US:
ˌkætıgɔ:ˈrısәtı/
категорiйн|ий прикм. categorial
/ˌkætıˈgɒrıәl US: ˌkætıˈgɔ:rıәl/: ~ий
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компонент categorial component;
categoric /ˌkætıˈgɒrık US: ˌkætıˈgɔ:rık/:
~і поняття categoric concepts
категорі|я ж. 1. category /ˈkætıgәrı
US: ˈkætıgɔ:rı/: поділяти щось/когось
на ~ї divide [class] smth/smb into suchand-such categories 2. (група) class
/klas/; bracket /ˈbrækıt/: належати до
певної ~ї населення за рівнем доходів
belong to a certain income bracket
3. (класифікація за досвідом, стажем
тощо) rating /ˈreıtıŋ/: надавати комусь
якусь ~ю assign some rating to smb
віднесений до певної ~ї classified

каузальн|ий прикм. causal
/ˈkɔ:zl/: ~а схема causal scheme;
каузальний зв’язок causal connection;
див. тж причиновий
кафедр|а ж. 1. (обʼєднання викладачів і науковців) chair /tʃeәr/:
отримати ~у obtain a chair; subfaculty /ˌsʌbˈfækltı/; department
/dıˈpɑ:tmәnt/: завідувати ~ою head the
departament [sub-faculty] 2. (поміст
для лектора) lectern /ˈlektәn/
катехiзис ч. (викладення основ
чогось у формі запитань і відповідей)
catechism /ˈkætıkızәm/
квадрат ч. 1. (геометрична
фігура) square /ˈskweәr/: ~ зі
стороною Х a square of side X
2. (символ на схемі) box /bɒks/
3. (другий степінь числа) (a number)
squared /ˈskweәd/; the square (of a
number) /ðә skweәr (әv ә ˈnʌmber)/:
підносити (число) до ~а raise (a
number) to the square [to the second
power]
квадратн|ий прикм. 1. (який має
форму квадрата) square /ˈskweәr/
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2. (піднесений до квадрата, добувний
із числа у другому степені) square:
~ий корінь square root; quadratic
/kwɒˈdrætık/: ~е рівняння quadratic
equation
квадратов|ий прикм. 1. square
/ˈskweәr/: середнє ~е mean square;
quadratic /kwɒˈdrætık/: ~ий відносно
чогось quadratic in smth 2. (у статистиці) root-mean-square /ru:t mi:n
ˈskweәr/; standard /ˈstændәd/: ~а
похибка root-mean-square [rms]
error; standard deviation
кваліфікаційн|ий прикм. qualifying /ˈkwɒlıfaıŋ/: державна ~а комісія State Qualifying Commission;
qualification /ˌkwɒlıfıˈkeıʃn/: ~ий
атестат [сертифікат] qualification
certificate; ~і вимоги qualification
requirements
~а комісія board of experts

кваліфікаці|я ж. 1. (рівень
професійної підготовки) qualification /ˌkwɒlıfıˈkeıʃn/: ~я вчителя
teacher’s qualification; рівень професійної ~ї vocational quailfication level; тест на визначення ~ї
претендента Applicant Qualification
Test; proficiency /prәˈfıʃәnsı/: висока
~я high proficiency; перевірка ~ї
(при прийомі на роботу) proficiency
test; свідоцтво про ~ю Certificate
of Proficiency 2. (навичка) skill(s)
/skıl(z)/: підвищувати ~ю advance
in skill; робітники різної ~ї
workers with different levels of skill
3. (особл. наук.-техн. кадрів) expertise /ˌekspɜ:ˈti:z/ 4. (рівень володіння
предметом, фахом) competence
/ˈkɒmpıtәns/: підвищувати свою ~ю

increase oneˈs competence 5. (офіційно наданий розряд, категорія)
rating
/ˈreıtıŋ/;
qualification(s)
/ˌkwɒlıfıˈkeıʃn(z)/:
визнання
~ї
recognition of qualifications

одержати ~ю когось be qualified
[rated] as smb; підвищення ~ї in-service
education; підвищення ~ї без відриву
від виробництва in-plant [in-service,
on-the-job] training

кваліфікован|ий
прикм.
1. qualified /ˈkwɒlıfaıd/: високо ~і
педагогічні кадри highly qualified
teaching personnel 2. (досвідчений)
experienced
/ıkˈspıәrıәnst/:
~ий
технолог experienced planner; trained
/ˈtreınd/: установа, укомплектована
~ими працівниками an office staffed
with trained personnel; efficient
/ıˈfıʃnt/ 3. (компетентний) competent
/ˈkɒmpıtәnt/: ~ий персонал competent
personnel; expert /ˈekspɜ:t/: ~а порада
expert advice 4. (що потребує
спеціальних знань або навичок)
skilled /skıld/: ~а праця skilled labour
(амер. labor); ~а робоча сила skilled
man-power
~ий майстер master craftsperson

кваліфікувати дієсл. qualify
/ˈkwɒlıfaı/
квап|ити дієсл. hasten /ˈheısn/:
не ~те мене, дайте подумати don’t
hasten me, give me time to think; hurry
/ˈhʌrı/: він ~ить мене з відповіддю he
is hurrying me for an answer
квапит|ися дієсл. be* in haste
/bi: ın ˈheıst/; (be* in) hurry /(bi: ın)
ˈhʌrı/: він ~ься закінчити роботу he
is in a hurry to finish his work
квартал ч. 1. (частина міста)
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block (of houses) /blɒk (әv ˈhaʊsız)/
2. (чверть року) quarter (of a year)
/ˈkwɔ:tәr (әv ә jɜ:r (US: jıәr))/
квитанці|я ж. receipt (slip) /rıˈsi:t
(slıp)/: виписувати ~ю make out a
receipt (slip)
квит|ок ч.(входовий) ticket /ˈtıkıt/
квінтесенція ж. (основа, суть
чогось) quintessence /kwınˈtesns/
кволий прикм. feeble /ˈfi:bl/; weak
/ˈwi:k/
кволість ж. feebleness /ˈfi:blnıs/;
weakness /ˈwi:knıs/: ~ організму
constitutional weakness
кворум ч. quorum /ˈkwɔ:rәm/:
~ відсутній there is no quorum; ~ у
наявності quorum is present
квот|а ж. (частка, ліміт чогось
допустимого) quota /ˈkwәʊtә/: вичерпати ~у чогось fill the quota of
smth; набрати [зібрати] ~у чогось
raise the quota of smth
керівн|ий прикм. 1. (призначення)
driving /ˈdraıvıŋ/: займати ~у посаду
be in the driving seat 2. (такий, яким
треба керуватися) guiding /ˈgaıdıŋ/:
~ий принцип guiding [leading]
principle 3. (провідний) leading
/ˈli:dıŋ/: ~а роль учителя leading role
of a teacher 4. (що стоїть на чолі)
leading /ˈli:dıŋ/; governing /ˈgʌvnıŋ/

~а програма комп. driver; ~ий
пристрій
controller;
~і
органи
authorities

керівник ч. 1. leader /ˈli:dәr/: ~
групи group leader 2. (інструктор)
instructor
(жінка
instructress)
/ınˈstrʌktәr (ınˈstrʌktrıs)/ 3. (завідувач)
manager /ˈmænıdʒәr/: ~ підприємства
[фірми] business manager; chief
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/tʃi:f/; director /dıˈrektәr/; head
/hed/ 4. (адміністратор) executive
/ıgˈzekjʊtıv/:
програма
МВА
для ~ів executive MBA (Master
Business Administration) program;
administrator /әdˈmınıstreıtәr/: природжений ~ born administrator

~ групи студентів (в англійських
університетах) tutor; класний ~ classteacher; науковий ~ scientific [academic]
advisor [supervisor]; supervisor of studies;
research instructor [manager]

керівництв|о с. 1. guidance
/ˈgaıdәns/: загальне ~о general
guidance; педагогічне ~о educational
guidance; під ~ом under the guidance;
~о
позашкільними
заходами
guidance of out-of-school activities
2. (особл. господарством) management /ˈmænıdʒmәnt/: наукові методи
~а scientific methods of management
3. (про політику, підприємство)
leadership
/ˈli:dәʃıp/;
direction
/dıˈrekʃn/ 4. (державою) government
/ˈgʌvnmәnt/ 5. (збірн. – керівники)
governing body /ˈgʌvnıŋ ˈbɒdı/;
leadership: ~о школи school leadership
6. (адміністративний орган) board
/bɔ:d/;
department
/dıˈpɑ:tmәnt/
7.
(адміністрація)
administration /әd,mınısˈtreıʃn/; supervision
/ˌsu:pәˈvıʒn/: методичне ~о (процес)
organizational supervision; працювати
під безпосереднім ~ом когось work
under direct supervision of [from] smb
8. (посібник) manual /ˈmænjʊәl/: ~о
з ремонту repair manual; handbook
/ˈhæn(d)bʊk/
керманич ч. leader /ˈli:dәr/
керований прикм. controlled
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/kәnˈtrәʊld/: ~ руками manually controlled; hand-controlled [-operated]; guided
/ˈgaıdıd/
керованість ж. 1. dirigibility
/ˌdırıdʒәˈbılәtı/;
controllability
/kәnˌtrәʊlәˈbılәtı/ 2. (адміністративна) manageability /ˌmænıdʒәˈbılәtı/
керовний прикм. (яким можна
керувати) controllable /kәnˈtrәʊlәbl/:
~ експеримент controllable experiment
керувальн|ий прикм. 1. control
/kәnˈtrәʊl/ 2. (в автоматичному
керуванні) manipulated /mәˈnıpjʊleıtıd/:
~а величина manipulated variable
~ий пристрій control(ler)

керування с. 1. (пристроєм,
процесом) control /kәnˈtrәʊl/: взяти
на себе ~ assume control; дистанційне
~ remote control; методика планування
і ~ planning and control techniques; direction /dıˈrekʃn/ 2. (адміністративне)
management /ˈmænıdʒmәnt/: ~ з використанням комп’ютера computeraided management; ~ компетентностями (визначення знань, навичок і
ефективності) competency management; ~ людськими ресурсами hunan
resources management; ~ підготовкою кадрів training management
3. (державою) government /ˈgʌvnmәnt/
керувати дієсл. 1. (процесом,
пристроєм) control /kәnˈtrәʊl/: ~
собою control feelings 2. (спрямовувати) guide /gaıd/: ~ чиїмись
заняттями guide the steps of oneʼs
studies 3. (підприємством, справами)
manage /ˈmænıdʒ/: йому доручили ~
чимось he was put in to manage smth;
supervise /ˈsu:pәvaız/: ~ педагогічною

практикою supervise student teaching
(practice); run* /rʌn/: ~ фірмою run a
firm 4. (країною) govern /ˈgʌvn/; rule
/ru:l/ 5. (очолювати) head /hed/; be* at
the head (of) /bi: әt ðә hed (әv)/; lead*
/li:d/
керуватися дієсл. follow /ˈfɒlәʊ/:
~ графіком/follow a timetable; ~
чиїмсь прикладом follow in smbʼs
steps; be* guided /bi: gaıdıd/: ~
досвідом be guided by experience;
~ міркуваннями be guided by
considerations; take* guidance /teık
ˈgaıdәns/
кібернетика ж. cybernetics
/ˌsaıbәˈnetıks/:
біологічна/економічна ~ biological/ economic cybernetics
кібернетичн|ий прикм. cybernetic(al) /ˌsaıbәˈnetık(l)/: ~а система
cybernetical system
кiлька присл. a few /ә fju:/: ~
слів/сторінок a few words/pages; у
нас залишилося тільки ~ хвилин we
have only a few minutes left; several
/ˈsevrәl/: ~ разів several times; ділити
аудиторію на ~ груп split an audience
into several groups; уміти читати
кількома мовами can read several
languages
кількісн|ий прикм. 1. (антонім
− якісний) quantitative /ˈkwɒntıtәtıv
US: ˈkwɒntıteıtıv/: ~а характеристика
quantitative description; перехід від
~их змін до якісних transition from
quantitative changes to qualitative
changes; quantified /ˈkwɒntıfaıd/: ~і
обмеження quantified limitations
2. грам. cardinal /ˈkɑ:dınl/: ~і
числівники
cardinal
numbers
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кiлькісно присл. quantitatively
/ˈkwɒntıtәtıvlı US: ˈkwɒntıteıtıvlı/
кільк|ість ж. 1. (незчисленна)
quantity /ˈkwɒntәtı/: ~ість переходить
у якість quantity is transformed into
quality; недостатня ~ість insufficient
[poor] quantity; у великій ~ості in
quantity; amount /әˈmaʊnt/: незначна
~ість trace amount 2. (зчисленна) number /ˈnʌmber/: загальна ~ість учнів у
школі number of pupils on the school
roll; ~ість заяв на одне місце number
of applicants for each vacancy; ~ість
працівників number of empolyeers; у великій ~ості in numbers
3. (вміст, обсяг) content /ˈkɒntent/:
~ість інформації information content;
quantity of information 4. (сума)
amount /әˈmaʊnt/: ~ість часу, потрібна для виконання домашнього
завдання amount of time needed
[required] to do oneʼs homework;
quantum /ˈkwɒntәm/
кінець ч. 1. (у часі та просторі)
end /end/: ~ уроку the end of a
lesson; у кінці чогось at the end
of smth; termination /ˌtɜ:mıˈneıʃn/:
довести щось до кінця bring smth to
a termination 2. (край) end; tip /tıp/
3. (при фіксації часу завершення)
completion [finish] time /kәmˈpli:ʃn
[ˈfınıʃ] taım/
кіно с. cinema /ˈcınımә/: коли
йдеться про ~, ми знаходимо спільну
мову when it comes to the cinema
weˈre on common ground; picture(s)
/ˈpıkʧәr(z)/: знімати ~ take motion
pictures; movies /ˈmu:vız/: навчальне
~ educational movies
кінозйомка ж. filming /ˈfılmıŋ/
206

кінокамера ж. film camera /fılm
ˈkæmәrә/
кіноклуб ч. cinema club /ˈsınәmә
klʌb/
кінофiльм ч. film /fılm/; picture
/ˈpıkʧәr/
кінцев|ий прикм. 1. (який завершує певний процес, цикл) end
/end/: ~ий продукт end product; endpoint /ˈendpɔınt/ 2. (остаточний)
final /ˈfaınl/: ~ий результат the final
outcome [result]; eventual /ıˈventʃʊәl/;
ultimate /ˈʌltımәt/: ~а мета the ultimate
goal [objective]; ~ий результат the
ultimate result 3. (останній) last
/lɑ:st US: læst/: наголос падає на ~ий
склад accent falls on last syllabe
~ий пункт terminal

кінчати дієсл. 1. finish /ˈfınıʃ/;
end /end/ 2. (припиняти) stop /stɒp/;
terminate /ˈtɜ:mıneıt/
кінчатися дієсл. 1. end /end/;
be* over /bi: ˈәʊvәr /; finish /ˈfınıʃ/
2. (розвʼязуватися певним способом)
eventuate (in) /ıˈventjʊeıt (ın)/ 3. (про
термін) expire /ıkˈspaıәr/
клавіатур|а ж. keyboard (скор.
kbd) /ˈki:bɔ:d/: введення з ~и
keyboard input
допоміжна ~а keypad; робота з ~ою
keying

клавіш|а ж. key /ki:/: натискування ~і keypress; keystone;
keystroke
натиснути і відпустити ~у click

клас ч. 1. (розряд, група) class
/klɑ:s US: klæs/: нижній ~ (у
соціальній структурі) lower class;
правлячий ~ ruling class; поділяти
щось на ~и (sub)divide smth into
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classes, class(ify) smth 2. (група учнів
у школі) class: бути останнім учнем
у ~і be at the bottom in the class; він
є першим учнем у ~і he stands first
in his class; ~, де адаптуються новоприбулі у країну learning support
class; опитувати ~ quiz a class; склад
~у class composition: викладати
в першому ~і teach the first class
[form] 3. (рік навчання) form /fɔ:m/:
п’ятий ~ fifth form 4. (приміщення)
classroom /ˈklɑ:sru:m US: ˈklæsru:m/:
зібрати учнів у ~і collect pupils in
the classroom; клімат у ~і classroom
climate; обладнання ~у classroom
arrangement 5. (рівень підготовленості в чомусь) class; category
/ˈkætıgәrı US: ˈkætıgɔ:rı/; rating
/ˈreıtıŋ/
класик ч. classiс /ˈklæsık/: ~
літератури classic of literature
класифікатор ч. classifier
/ˈklæsıfıәr/; sizer /ˈsaızәr/
класифікаційний прикм. classification(al) /ˌklæsıfıˈkeıʃn(l)/
класифікаці|я ж. 1. classification
/ˌklæsıfıˈkeıʃn/: ~я за кількома
ознаками multicriteria [manifold]
classification; ~я за родом занять
occupational classification; ~я методів
навчання classification of teaching
methods; ~я робіт job classification;
методи соціометричної ~ї у
шкільних групах взаємного навчання (рівний навчає рівного)
sociometric classification methods
in school peer groups; Міжнародна
стандартна ~я освіти International
Standard Classification of Education;
grouping /ˈgru:pıŋ/ 2. (ранжування)

ranking /ˈræŋkıŋ/; rating /ˈreıtıŋ/
класифікований прикм. classified /ˈklæsıfaıd/
класифікувати дієсл. classify
/ˈklæsıfaı/; ~ за хронологією classify
by date; grade /greıd/; group /gru:p/;
sort /sɔ:t/
класичн|ий прикм. 1. classic(al)
/ˈklæsık(l)/: ~а освіта classical
education; ~і мови/науки classical
languages/studies 2. (про теорію)
classical /ˈklæsıkl/
~і мови та література humanities

класн|ий прикм. class /klɑ:s US:
klæs/: ~а робота class work; ~ий журнал/керівник class register /teacher
[tutor]; ~о-урочна система навчання a
class and lesson system of teaching
кластер ч. cluster /ˈklʌstәr/: ~
[сукупність] настанов псих. attitude
cluster
кластерн|ий прикм. cluster
/ˈklʌstәr/: ~на структура cluster
structure
клiмат ч. прям. і перен. climat
/ˈklaımıt/: створення доброзичливого
психологічного ~у creating a kindhearted psychological climate
клiніка ж. clinic /ˈklınık/: дитяча
~ children’s clinic; ~ із соціального
адаптування дітей child guidance
clinic; наркологічна ~ drug abuse clinic
клінiчн|ий прикм. clinic(al)
/ˈklınık(l)/: ~і дані clinical evidence
кліп ч. (короткий музичний
чи рекламний фільм) clip /klıp/
клуб ч. 1. (організація) club
/klʌb/: дитячий ~ children’s (recreation) club 2. (приміщення) club-house
/ˈklʌbˈhaʊs/
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клубн|ий прикм. club /klʌb/:
проводити ~у роботу carry on club
activities
ключ ч. 1. (у різн. знач.) key
/ki:/: ви знайдете ~ до вправ у
кінці книжки youˈll find the keys to
the exercises at the back of the book
2. (підказка) clew /klu:/; clue /klu:/
ключов|ий прикм. key /ki:/: ~е
питання key topic; ~е слово в тексті
key word in text; один із ~их факторів
one of the key developments
кмітливи|й прикм. quick-witted /kwıkˈwıtıd/; sharp(-witted)
/ʃɑ:p(ˈwıtıd)/: клуб веселих і ~х Club
of the cheerful and sharp-witted
кмітливість ж. quick-wittedness
/kwıkˈwıtıdnıs/: господарська ~
household quick-wittedness
книг|а ж. book /bʊk/: електронна
~а electronic book; e-book; зміст
книги contents of a book; ~а для
юнацтва book for youth; ~а, доступна лише фахівцям a book that is
comprehensible only to specialists;
~а з мистецтва a book on art; ~и, що
привертають увагу широкого кола
читачів books that appeal to a large
public; список рекомендованих ~
recommended list of books; вивчати/коментувати/перекладати
~у
study/comment/translate a book; у
книзі критикується/показується/
розповідається the book criticizes/
shows/tells
книгарня ж. bookshop /ˈbʊkʃɒp/
книгознавство с. bibliography
/ˌbıblıˈɒgrәfı/
книголюб
ч. bibliophile
/ˈbıblıәfaıl/; book-lover /ˈbʊklʌvәr/
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книгосховище с. book depository
/bʊk dıˈpɒzıtrı (US: dıˈpɒzıtɔ:rı)/
книжка ж. 1. (книга) book /bʊk/
2. (документ) book /bʊk/; card /kɑ:d/
книжков|ий прикм. book /bʊk/:
~а індустрія book industry; ~ий огляд
book review
коалiці|я ж. coalition /ˌkәʊәˈlıʃn/:
утворити ~ю form a coalition
когнітивн|ий прикм. cognitive
/kɒgˈnıtıv/: ~ий стиль cognitive style;
комплексне дослідження й аналіз
~их здібностей cognitive assesment;
див. тж пізнавальний
код ч. 1. (система символів і
правил подання інформації) code
/kәʊd/ (Увага: при перекладі слово
«код» у словосполуках часто
пропускають, напр., код числа
number, код символа character)
2. (закодований елемент інформації –
знак, слово) code combination /kәʊd
ˌkɒmbıˈneıʃn/; code
кодекс ч. code /kәʊd/: ~ законів
про працю labour (амер. labor) code
кодування с. coding /ˈkәʊdıŋ US:
ˈkɒdıŋ/; encoding /ınˈkәʊdıŋ/
кодувати дієсл. code /kәʊd/;
codify /ˈkәʊdıfaı US: ˈkɒdәfaı/; encode
/ınˈkәʊd/
коефіцієнт ч. 1. (множник)
coefficient /ˌkәʊıˈfıʃnt/: ~ розумового
розвитку coefficient of intelligence;
factor /ˈfæktәr/: вводити ~ introduce a
factor; quotient /ˈkwәʊʃnt/: освітній ~
educational quotient 2. (відношення)
ratio /ˈreıʃıәʊ/: віковий ~ age ratio
~ корисної дії [ккд] efficiency

кожний, кожен прикм. 1. (будьякий із множини) each /i:tʃ/: ~ має
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своє місце each has his own place
2. (будь-який із двох) either /ˈaıðәr/
3. (без пропусків) every /ˈevrı/: на
кожному кроці at every step; у нас
кожного дня шість уроків we have
six lessons every day 4. (окремий)
individual /ˌındıˈvıdʒʊәl/ 5. як ім.
everyone /ˈevrıwʌn/: ~ повинен знати
це everyone ought to know that
козацьк|ий
прикм.
Cossak
/ˈkɒsæk/: ~а педагогіка Cossak
pedagogy
коллапс ч. collapse /kәˈlæps/; див.
тж крах
колегіальний прикм. collegiate
/kәˈli:dʒıәt/: ~ орган collegiate
authority
колегіальність ж. collective
nature /kәˈlekıv ˈneıtʃәr/
колегія ж. board /bɔ:d/; collegium
/kәˈlegıәm/: ~ міністерства collegium
of Ministry
коледж ч. college /ˈkɒlıdʒ/ (якщо
має описове означення, вживається
з неозначеним артиклем, у всіх
інших випадках – без артикля): ~,
що працює під егідою університету
college having associated status of the
university; закінчити ~ graduate from
college; навчатися в ~і be at college
колектив ч. 1. collective (body)
/kәˈlektıv (ˈbɒdı)/: студентський ~
student(ˈs) collective 2. (за місцем
роботи)
personnel
/ˌpe:sәˈnel/:
науковий ~ science personnel; staff
/stɑ:f/: педагогічний ~ teaching staff
3. (команда, бригада) crew /kru:/;
team /ti:m/

колективiзм ч. collectivism
/kәˈlekıvızm/: почуття ~у feeling of
collectivism
колективн|ий прикм. 1. collective
/kәˈlektıv/: ~а думка collective
mind; ~е завдання collective task;
~ий настрій collective mood; ~і
переговори щодо підготовки кадрів
collective agreement on training
2. (колективного використання)
party /ˈpɑ:tı/
колекціонер ч. collector /kәˈlektәr/
колекціонування с. collection
/kәˈlekʃn/; collecting /kәˈlektıŋ/
колекціонувати дієсл. collect
/kәˈlekt/
колекція ж. collection /kәˈlekʃn/:
~ зразків collection of samples; range
/reındʒ/
коли присл. 1. when /wen/: ~ ми
почали розглядати одержані дані
… when we came to analyse the data
obtained… 2. (у той час, як) as /әz/;
while /waıl/
~ б if; коли б не whenever

коливан|ня 1. (зміна) fluctuation
/ˌflʌktʃʊˈeıʃn/: ~ня уваги псих.
fluctuation of attention 2. (вагання)
hesitation /ˌhezıˈteıʃn/: відповідати
без ~ь answer without hesitations
коливатися (змінюватися) fluctuate /ˈflʌktʃʊeıt/
коли-небудь присл. (у ствердж.
реченнях) sometime /ˈsʌmtaım/; (у
питальних і умовних реченнях) ever
/ˈevәr/: хтось ~ чув про таке? who
ever heard of such a thing?
колискова ж. (пісня) nursery
авторський ~ group of authors; ~ rhyme /ˈnɜ:sәrı raım/; lullaby /ˈlʌlәbaı/
художньої самодіяльності amateur art group
колишній прикм. 1. (минулий)
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former /ˈfɔ:mәr/: він мій ~ учень he
is a former student of mine; sometime
/ˈsʌmtaım/ 2. (давній) once /wʌns/
3. (хто втратив офіційне становище) ex- /eks/: ~ президент expresident
колізія ж. collision /kәˈlıʒn/
колір ч. colour (амер. color)
/ˈkʌlәr/: додаткові кольори colo(u)r
shades [tints]
кол|о с. 1. (група осіб, обˈєднаних
певними інтересами) circle /ˈsɜ:kl/:
у сімейному ~і in the family circle
2. (певна ділянка питань, діяльності
тощо) sphere /ˈsfıәr/; range /reındʒ/: це
входить до ~а його обовˈязків this lies
within the range of his duties; широке
~о інтересів a wide range of interest
3. мат. (у строгому розумінні)
circumference /sәˈkʌmfәrәns/; (у нестрогому розумінні) circle
вибране ~о (людей) the few; ~о
інтересів interest profile; літературні/
наукові ~а literary/scientific community
[circles]

колоквіум ч. (усна форма
перевірки й оцінювання знань)
colloquium
/kәˈlәʊkwıәm/
(pl.
colloquia /kәˈlәʊkwıә/): проводити ~
hold colloquium
колонка ж. (низка чисел, слів,
розташованих вертикально) column
/ˈkɒlәm/
кольоровий
прикм. coloured
(амер. colored) /ˈkʌlәd/
команд|а ж. 1. (розпорядження)
command /kәˈmɑ:nd US: kәˈmænd/
2. (переважно для розвʼязування
задачі з кількох кроків) instruction
/ınˈstrʌkʃn/ 3. (група людей) team
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/ti:m/; crew /kru:/; party /ˈpɑ:tı/:
призначати ~у для виконання
якогось завдання assign a party to (a
particular) duty
командн|ий прикм. (груповий)
team /ti:m/; ~е навчання (навчання у
складі команди) team teaching
командувати дієсл. give* orders
/gıv ˈɔ:dәz/
комбінація ж. 1. (сполучення
елементів)
combination
/ˌkɒmbıˈneıʃn/ 2. (символів) pattern
/ˈpætn/
комбінован|ий
прикм.
1. composite /ˈkɒmpәzıt/; mixed
/mıkst/: ~е викладання mixed
(-mode) delivery; combine /kәmˈbaın/:
~е опитування combine questioning
2. (метод, підхід) integrated /ˈıntıgreıtıd/
комбінувати
дієсл.
combine
/kәmˈbaın/: ~ попарно combine in pairs
коментар ч. comment /ˈkɒment/:
ці факти не потребують ~ів these
facts needs no comment; commentary
/ˈkɒmentrı US: ˈkɒmenterı/: науковий
~ erudite commentary
коментувати
дієсл.
make*
comments (on, upon) /meık ˈkɒments
(ɒn, әˈpɒn)/; comment /ˈkɒment/
комерційн|ий
прикм.
(який
стосується комерції) commercial
/kәˈmɜ:ʃl/: ~а освіта (процес навчання)
commercial training; (результат
навчання) commercial education;
business /ˈbıznıs/
комікс ч. comic(-book) /ˈkɒmık(bʊk)/
комiсі|я ж. (орган) commission
/kәˈmıʃn/: державна кваліфікаційна ~я
State Qualifying Commission; Вища
атестаційна ~я State Commission
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for Academic Degrees and Titles;
засідання ~ї sessions of a commission;
утворити ~ю під головуванням
того-то appoint a commission under
someone; факти, встановлені ~єю
facts established by the commission;
призначати ~ю set up a commission;
committee /kәˈmıtı/: методична ~я
committee on methods; міжвідомча
~я joint committee; ~ія розгляне це
питання committee will deal with this
problem; board /bɔ:d/: екзаменаційна
~я складається з кількох членів
examining board comprises several
members
комітет ч. committee /kәˈmıtı/:
батьківський ~ parents’ committee;
~ відклав розгляд цього питання
committee adjourned consideration of
the question
компакт-диск ч. комп. compact
disk (скор. CD) /kәmˈpækt dısk/
компактний прикм. 1. compact
/kәmˈpækt/; close /klәʊs/ 2. (про виклад,
доповідь) concise /kәnˈsaıs/
компактність ж. 1. compactness
/kәmˈpæktnıs/
2.
(інформації)
compressibility
(of
information)
/kәmˌpresıˈbılәtı (әv ˌınfәˈmeıʃn)/
компактно присл. compactly
/kәmˈpæktlı/
компані|я ж. 1. (виробнича
тощо) company /ˈkʌmpәnı/: засновувати ~ю found a company 2. (гурт
людей) party /ˈpɑ:tı/
компенсація ж. compensation
/ˌkɒmpenˈseıʃn/; offset /ˈɒfset US: ˈɔ:fset/

make* up for smth /meık ʌp fәr/: ~
втрати make up for a loss 2. (зрівноважити) balance (out) /ˈbælәns
(aʊt)/; equalize /ˈi:kwәlaız/ 3. (нейтралізувати) neutralize /ˈnju:trәlaız
US: ˈnu:trәlaız/

що компенсує compensating; compensatory; compensative

компетентний прикм. 1. competent
/ˈkɒmpıtәnt/: ~ фахівець competent
authority 2. (авторитетний) authoritative /ɔ:ˈθɒrıtәtıv/
компетентнісний прикм. competence-based /ˌkɒmpıtәnsˈbeıst/: ~
підхід competence-based approach
компетентність ж. (добра обізнаність із чимось) competence
/ˈkɒmpıtәns/: інтелектуальна [розумова]/психічна ~ brain/mental
competence; competency /ˈkɒmpıtәnsı/;
expertise /ˌekspɜ:ˈti:z/: ~ і досвід
expertise and know-how
компетенці|я
ж.
1.
(коло
повноважень) competence /ˈkɒmpıtәns/:
у межах ~ї within oneʼs competence;
виходити за межі ~ї be beyond competence 2. (комісії тощо) reference
/ ˈrefrәns/ 3. (підлегла галузь) jurisdiction /ˌdʒʊәrısˈdıkʃn/: бути в чиїйсь ~ї be
under the jurisdiction of smb
компілювати дієсл. compile
/kәmˈpaıl/; put* together /pʊt tәˈgeðәr /
компіляція ж. compilation
/ˌkɒmpıˈleıʃn/
комплекс ч. 1. (у різн. знач.)
complex /ˈkɒmpleks/: ~ зверхності/
неповноцінності
complex
of
~ похибки reduction of an error
superiority/inferiority; ~ провини
компенсувати дієсл. 1. (відшко- guilty
complex;
особливості
дувати) compensate /ˈkɒmpenseıt/; поведінки, що свідчать про на211
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явність ~у псих. complex indicator
2. (вправ, заходів тощо) range
/reındʒ/: повний ~ заходів full range
of activities 3. (програма заходів)
pack(age) /ˈpæk(ıdʒ)/: навчальнометодичний ~ для дистанційного
навчання training pack; навчально-методичний ~ для самостійної
роботи учня learning package
комплексн|ий прикм. 1. (всебічний, різнобічний) comprehensive /ˌkɒmprıˈhensıv/: ~ий план
основних заходів comprehensive
plan of main activities; концепція ~ого розвитку comprehensive
development framework 2. (який
поєднує різні функції в єдине
ціле) complex /ˈkɒmpleks US:
kɒmˈpleks/: здійснювати ~і дослідження conduct complex investigations; ~е завдання complex
task;
integrated
/ˈıntıgreıtıd/
3.
(комбінований)
combined
/kәmˈbaınd/: ~а експедиція combined expedition 4. (багатоцільовий)
diversified /daıˈvɜ:sıfaıd/
комплексність ж. 1. (у підході
до чогось) integrated approach
to smth /ˈıntıgreıtıd әˈprәʊtʃ tә/
2. (різноманітність) diversification
/daıˌvɜ:sıfıˈkeıʃn/
комплект ч. 1. (complete) set
[unit] /(kәmˈpli:t) set [ˈju:nıt]/: ~
підручників a set of textbooks; у ~і as
a set [unit]; у комплекті з... complete
with...; pack(age) /ˈpæk(ıdʒ)/: ~
навчальних засобів training package
2. (сукупність засобів, приладів,
які перебувають в експлуатації)
complement /ˈkɒmplımәnt/: запас212

ний ~ spare complement 3. (набір)
kit /kıt/: ~ запчастин kit of spares; ~
інструментів tool(-)kit 4. (робітників, службовців) full complement /fʊl
ˈkɒmplımәnt/
комплектаці|я ж. 1. (дія:
комплектування) making up a set
/ˈmeıkıŋ ʌp ә set/; packing /ˈpækıŋ/
2. (необхідна сукупність устатковання)
complete
equipment
[set] /kәmˈpli:t ıˈkwıpmәnt [set]/
3. (забезпечування устаткуванням) delivery as a complete plant
[set] /dıˈlıvәrı әz ә kәmˈpli:t plɑ:nt
(US: plænt) [set]/ 4. (перелік) list of
equipment [parts] /lıst әv ıˈkwıpmәnt
[pɑ:ts]/

перевіряти ~ю чогось check smth for
completeness [for missing items]

комплектн|ий прикм. 1. complete /kәmˈpli:t/: ~е обладнання
[устатковання] a complete set of
equipment; in sets [units] /ın sets
[ˈju:nıts]/ 2. (повний) full /fʊl/
комплектність ж. completeness
of set(s) /kәmˈpli:tnıs әv set(s)/

~ поставки delivery in complete sets;
delivery in full

комплектування с. 1. making
up a set /ˈmeıkıŋ ʌp ә set/; packing /
ˈpækıŋ/ 2. (штатів) staffing /ˈstɑ:fıŋ/:
~ шкіл кадрами stuffing of schools;
recruitment /rıˈkru:tmәnt/
комплектувати дієсл. 1. (складати комплекти чогось) complete
[pack] a set of smth /kәmˈpli:t [pæk]
ә set әv/ 2. (людьми) staff /stɑ:f/
композиція ж. 1. (у різн. знач.)
composition /ˌkɒmpәˈzıʃn/: ~ причин псих. composition of causes
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2. (літературного твору) contexture
/kɒntekstʃәr/
компонент ч. 1. (складовий)
component /kәmˈpәʊnәnt/: ~и естетичної
свідомості
components
of aesthetical consciousness; ~и
структури педагогічного процесу
components of pedagogical process
structure;
element
/ˈelımәnt/
2. (інгредієнт) ingredient /ınˈgri:dıәnt/
компонування с. arrangement
/әˈreındʒmәnt/;
configuration
/kәnˌfıgjʊˈreıʃn/; design /dıˈzaın/;
layout /ˈleıˈaʊt/ (див. пояснення до
компонувати)
компонувати дієсл. 1. (розміщувати відносно один одного)
arrange /әˈreındʒ/: ~ в порядку
зростання arrange in ascending
[increasing] order; put together /pʊt
tәˈgeðәr/; lay* out /ˈleı ˈaʊt/ 2. (в одне
ціле) package /ˈpækıdʒ/
компроміс ч. 1. (згода, що
досягається взаємними поступками) compromise /ˈkɒmprәmaız/:
взаємоприйнятний
~
mutually
acceptable compromise; іти на ~
(make a) compromise; accept a
compromise; приходити до ~у come
to a compromise 2. (компромісне
рішення) compromise solution
/ˈkɒmprәmaız sәˈlu:ʃn/; trade-off /treıd
ɒf (US: ɔ:f)/: піти на ~ make a tradeoff
компромісн|ий прикм. compromise /ˈkɒmprәmaız/: ~е рішення
compromise solution [settlement]

computer; дидактичне використання
~а didactic use of computer;
е кз а м е н у ва н н я / н а вч а н н я / п р о ектування з допомогою ~ computerassisted
examination/instruction/
design

апаратне/програмне забезпечення ~а hardware/software

комп’ютеризація ж. computerization
/kәmˌpju:tәrıˈzeiʃn/:
~
освіти computerization of education
комп’ютерн|ий
прикм.
r
computer /kәmˈpju:tә /: ~а гра/
грамотність/графіка/залежність/
мережа/технологія computer game/
literacy/graphics/addiction/network/
engineering; ~а підготовка (процес)
computer-based training; ~е навчання
computer-managed learning

~і засоби супроводження навчального курсу courseware

комунальн|ий прикм. 1. (що
перебуває у віданні міської влади)
municipal /mju:ˈnısıpl/: ~а медичнопсихологічна консультація municipal
medical and psychological consultstion
[board]; ~ий заклад додаткової освіти
дітей childrenˈs additional skills and
activities municipal training centre
(амер. center) 2. (громадський)
communal /ˈkɒmjʊnl/: ~а власність
communal property; public /ˈpʌblık/: ~е
господарство public service(s)
комунікабельн|ий
прикм.
1. communicative /kәˈmju:nıkeıtıv/
2. психол. sociable /ˈsәʊʃәbl/: ~а
поведінка sociable behavior (амер.
~ий вибір (величини тощо) trade-off behavior)
комп’ютер ч. computer
комунікабельність ж. inter/kәmˈpju:tәr/: головний ~ host personal skill /ˌıntәˈpe:snl skıl/;
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конкретизу|вати дієсл. concretize
/ˈkɒŋkri:taız/:
~вати
ідеї
concretize ideas; define concretely
/dıˈfaın ˈkɒŋkri:tlı/; render concrete
/ˈrendәr ˈkɒŋkri:t/: мета дослідження
~ється його завданнями purposes of
investigation render concrete its aim
конкретн|ий прикм. concrete
/ˈkɒŋkri:t/: ~а пропозиція concrete
proposal; concrete example; particular /pәˈtıkjʊlәr/: ~о-історичні умови
particular
historical
conditions;
specific /spәˈsıfık/: у кожному ~ому
випадку in each specific [particular]
case
конкретно присл. concretely
/ˈkɒŋkri:tlı/; specifically /spәˈsıfıklı/:
більш ~ more specifically
конкурент
ч. competitor
/ˌkɒmpәˈtıtәr/: потенційний ~ wouldbe competitor
конкурентний прикм. competitive /kәmˈpәtıtıv/; viable /ˈvaıәbl/
конкурентоспроможний прикм.
competitive /kәmˈpәtıtıv/
конкурентоспроможність
ж.
competitive ability /kәmˈpәtıtıv
әˈbılәtı/
конкуренція ж. competition
/ˌkɒmpәˈtıʃn/
конкурс competition /ˌkɒmpәˈtıʃn/:
~ на заміщення посад competition
for posts; брати участь у ~і take part
in a competition; contest /ˈkәntest/:
~ дитячої творчості children’s
art contest; (competitive) tender
~а потреба extreme necessity
/(kәmˈpәtıtıv) ˈtendәr/: проводити ~и
конкретизація ж. concretization з відбору hold a competitive tenders;
/ˌkɒŋkri:taıˈzeıʃn/; concrete definition порядок проведення ~у procedure for
/ˈkɒŋkri:t ˌdefıˈnıʃn/
holding a competitive tender
психол. sociability /ˌsәʊʃәˈbılәtı/
комунікативн|ий прикм. communicative /kәˈmju:nıkeıtıv/: ~а функція мови communicative function of
language
комунікацiйний прикм. communication /kәˌmju:nıˈkeıʃn/
комунікаці|я (взаємозвʼязок) ж.
communication
/kәˌmju:nıˈkeıʃn/:
вербальна [словесна] ~я verbal
communication; ефективні засоби ~ї
effective communication
конативн|ий прикм. conative
/kәʊˈneıtıv/:
виховний
процес
складається з трьох компонентів:
когнітивного
(інформаційного),
афективного (емоційного) і ~ого
(поведінкового) educational process
consists of three components:
cognitive (informational), affecttive
(emotional) and conative (behavio(u)
ral)
конвергенція ж. convergence
/kәnˈvɜ:dʒәns/: ~ систем освіти convergence of education systems
конгрес ч. congress /ˈkɒŋgres US:
ˈkɒŋgrәs/: ~ розпочне роботу завтра
congress opens tomorrow
кондиційний прикм. (що відповідає стандартові) conditioned
/kәnˈdıʃәnd/
кондиціювання с. conditioning
/kәnˈdıʃәnıŋ/: ~ повітря air conditioning
конечн|ий прикм. (настійний, обовʼязковий) indispensable
/ˌındıˈspensәbl/
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оголосити ~ на заміщення посади
announce a vacancy [competition] (for)

конкурсн|ий прикм. competitive
/kәmˈpәtıtıv/: залучений на ~ій
основі engaged on a competitive basis;
~ий іспит competitive examination
конкурувати дієсл. compete
/kәmˈpi:t/: конкурувати з чимось у
чомусь compete with smth in smth;
успішно ~ з чимось у чомусь be
competitive in smth with smth
консенсус ч. consensus
/kәnˈsensәs/: досягти ~у reach a
consensus
консервативн|ий прикм. conservative /kәnˈsɜ:vәtıv/: ~а (зберігальна)
система conservative system; old line
/әʊld laın/
консерваторія ж. conservatoire
/kәnˈsɜ:vәtwɑ:r/
конспект ч. 1. (короткий
виклад) abstract /ˈæbstrækt/ 2. (уроку,
лекції) outline /ˈaʊtlaın/: короткий/
розгорнутий ~ brief/detailed outline
[notes]; складати ~ уроку make an
outline of a lesson; notes /ˈnәʊts/:
користуватися ~ом (про вчителя,
лектора) refer to oneʼs notes; читати
з ~у (про викладача) teach [lecture]
from notes
у вигляді ~у synoptically

конспективний
прикм.
1. recapitulative /ˌri:kәˌpıtʃʊˈleıtıv/;
summary
/ˈsʌmәrı/;
synoptic(al)
/sıˈnɒptık(l)/ 2. (стислий) concise
/kәnˈsaıs/
у ~ій формі in note form

конспективно присл. synoptically
/sıˈnɒptıklı/
конспектування с. making an
abstract [outline] /ˈmeıkıŋ әn ˈæbstrækt
[ˈaʊtlaın]/
конспектувати дієсл. 1. (робити
нотатки) make* an abstract /meık
әn ˈæbstrækt/; summarize /ˈsʌmәraız/
2. (лекцію тощо) take* down notes
/teık daʊn ˈnәʊts/: ~ лекцію take
down notes of a lecture; epitomize
/ıˈpıtәmaız/
констатація ж. stating /ˈsteıtıŋ/:
констатація факту stating of fact
констатувати дієсл. state /steıt/;
constate /kәnˈsteıt/; establish /ıˈstæblıʃ/
конституція ж. (у різн. знач.)
constitution
/ˌkɒnstıˈtju:ʃn
US:
ˌkɒnstıˈtu:ʃn/
конструктивний
прикм.
1. constructional /kәnˈstrʌkʃnl/ 2. (про
ідею тощо) constructive /kәnˈstrʌktıv/
конструктор ч. 1. constructor
/kәnˈstrʌktәr/; designer /dıˈzaınәr/:
головний/провідний ~ chief/leading
designer 2. (набір частин, деталей)
kit /kıt/
конструкторський прикм. design
/dıˈzaın/: конструкторське бюро design
office
конструкторсько-технологічний прикм. engineering /ˌendʒıˈnıәrıŋ/
конструкці|я ж. 1. construction
/kәnˈstrʌkʃn/: синтаксична ~я syntactical construction; structure /ˈstrʌktʃәr/
2. (інженерне рішення) design /dıˈzaın/
абстрактна ~я abstract; abstraction;

конспективність ж. (стислість) поліпшувати ~ю improve [refine] a design
conciseness /kәnˈsaısnıs/; sketchiness
конструювання с. 1. design(ing)
/ˈsketʃnıs/
/dıˈzaın(ıŋ)/ 2. (наступна за розра215
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хунком стадія) detailing /ˈdi:teılıŋ US:
dıˈteılıŋ/ 3. (стадія, що передує
виготовлянню)
engineering
/ˌendʒıˈnıәrıŋ/ 4. (технічна творчість) model construction /ˈmɒdl
kәnˈstrʌkʃn/
конструювати дієсл. 1. design
/dıˈzaın/; construct /kәnˈstrʌkt/: ~
речення construct a sentence 2. (на
наступній за розрахунком стадії)
detail /ˈdi:teıl US: dıˈteıl/ 3. (на стадії,
що передує виготовлянню) engineer
/ˌendʒıˈnıәr/
консультант ч. 1. consultant
/kәnˈsʌltәnt/: ~ з питань навчання
та підвищення кваліфікації learning and development consultant;
counsel(l)or /ˈkaʊnsәlәr/: ~ з професійної орієнтації vocational guidance counsel(l)or; ~-психолог
psychological counsel(l)or; adviser
/әdˈvaızәr/ 2. осв. (у вищому
навчальному закладі) tutor /ˈtju: tәr
US: ˈtu: tәr/
консультативн|ий прикм. consulting /kәnˈsʌltıŋ/: ~а робота consulting work
консультацiйний прикм. consultation /ˌkɒnslˈteıʃn/: ~ центр (у
системі заочного чи дистанційного
навчання) consultation centre (амер.
center)
консультаці|я ж. 1. (порада
фахівця) expert opinion /ˈekspɜ:t
әˈpınıәn/; specialist advice /ˈspeʃәlıst
әdˈvaıs/ 2. (у лікаря, юриста) advising /әdˈvaızıŋ/ 3. (консультування
учнів) personal tuition /tju:ˈıʃn US:
tu:ˈıʃn/ 4. (студентів) consultation
/ˌkɒnslˈteıʃn/:
давати/призначати/
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проводити ~ю give/appoint /hold a
consultation; supervision /ˌsu:pәˈvıʒn/
5. (установа, у якій фахівці допомагають
порадами)
consultation
office /ˌkɒnslˈteıʃn ˈɒfıs (US: ˈɔ:fıs)/;
advice [consultation] bureau /әdˈvaıs
[ˌkɒnslˈteıʃn] ˈbjʊәrәʊ/
консультування с. дієсл. advising
/әdˈvaızıŋ/; consulting /kәnˈsʌltıŋ/;
counsel(l)ing /ˈkaʊnsәlıŋ/: ~ з питань
зайнятості employment counsel(l)
ing; guidance /ˈgaıdns/: ~ з приводу
вибору професії vocational guidance
консультувати дієсл. (давати
поради) give* professional advice to
smb /gıv prәˈfeʃnәl әdˈvaıs tә/; advise
/әdˈvaız/
консультуватися дієсл. consult
/kәnˈsʌlt (wıð)/: ~ у психолога consult
a psychologist; ask smbʼs advice / ɑ:sk
(US: æsk) .. әdˈvaıs/
контакт ч. (у різн. знач.) contact
/ˈkɒntækt/: особистий ~ викладача зі
студентами personnel contact between
teacher and students; підтримувати
тісний ~ maintain close contact; установити ~ із кимось get into contact
with smb
контактувати дієсл. contact
/ˈkɒntækt/; come* in contact /kʌm ın
‚kɒntækt/
контекст ч. context /ˈkɒntekst/:
вирвати слово з ~у divorce a word from
its context; залежно від ~у according to
the context; contexture /kɒnˈtekstʃәr/
визначуваний за ~ом; що випливає
з ~у contextual

контекстн|ий прикм. context
/ˈkɒntekst/: ~е обмеження contextsensitive
constraint;
contextual
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/kɒnˈtekstjʊәl/: ~е значення слова
contextual meaning of a word
контингент ч. (склад осіб певної
категорії) contingent /kәnˈtındʒәnt/
контора ж. office /ˈɒfıs US: ˈɔ:fıs/;
bureau /ˈbjʊәrәʊ/
конторськ|ий прикм. office
/ˈɒfıs US: ˈɔ:fıs/: ~е обладнання office
equipment; ~ий службовець office
worker
контр- преф. counter- /kaʊntәr/;
contra- /ˌkɒntrә/
контракт ч. contract /ˈkɒntrækt/:
анулювати ~ declare a contract null
and void; брати на себе обов’язки
за ~ом bind oneself by contract;
вести переговори про укладання ~у
negotiate a contract; ~ щодо підготовки
та працевлаштування training-employment contract; працювати за ~ом
work on [under] contract; розривати ~
cancel [annul] a contract; відповідно до
~у as per contract; according to contract;
укладати ~ conclude a contract
контраст ч. contrast /ˈkɒntrɑ:st US:
ˈkɒntræst/: ілюзія ~у псих. contrast
illusion; разючий ~ devastating
[glaring] contrast
контрастний прикм. contrast(ing)
/ˈkɒntrɑ:st(ıŋ) US: ˈkɒntræst(ıŋ)/
контрастність
ж.
contrast
(range) /ˈkɒntrɑ:st US: ˈkɒntræst
(reındʒ)/; (scale of) gradations /(skeıl
әv) grәˈdeıʃnz (US: greıˈdeıʃnz)/
контролер ч. (людина чи прилад,
що здійснює контроль) inspector
/ınˈspektәr/; controller /kәnˈtrәʊlәr/;
supervisor /ˌsu:pәˈvaızәr/
контролювальний прикм. control(ling) /kәnˈtrәʊlıŋ)/; monitoring

/ˈmɒnıtәrıŋ/: ~ пристрій monitoring
device; supervisory /ˌsu:pәˈvaızәrı/: ~
орган supervisory body
контролювання с. controlling
/kәnˈtrәʊlıŋ/; inspection /ınˈspekʃn/;
monitoring /ˈmɒnıtәrıŋ/: ~ процесу
process monitoring
контролю|вати дієсл. 1. (спостерігати, особливо неперервно)
monitor /ˈmɒnıtәr/: ~вати роботу
чогось monitor the operation of smth
2. (перевіряти, особливо періодично)
check /tʃek/: систематично ~вати
роботу викладачів systematically
check the teachers’ work; control
/kәnˈtrәʊl/: ми вважаємо за необхідне
~вати весь процес we find it necessary to
control the whole process 3. (оглядати,
інспектувати) examine /ıgˈzæmın/;
inspect /ınˈspekt/
контрол|ь ч. 1. (спостерігання)
monitoring /ˈmɒnıtәrıŋ/: дистанційний ~ь remote monitoring
2. (перевірка, особл. періодична)
check(ing) /ˈtʃek(ıŋ)/: ~ь успішності
учнів check on the pupils’ progress;
перехресний ~ь cross check; test(ing)
/ˈtest(ıŋ)/: вибірковий ~ь random
testing [inspection]; spot check; здійснювати ~ь візуально run a check by
visual inspection; 3. (нагляд) supervision /ˌsu:pәˈvıʒn/: слабкий/суворий ~ь slack [lax]/strict supervision;
control /kәnˈtrәʊl/: вийти з-під
~ю get beyond control; посилювати/послаблювати ~ь strengthen/
relax [slacken] control 4. (діяння
або можливість діяння) control:
внутрішньошкільний
~ь
intraschooling control; діагностичний ~ь
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на всіх етапах дидактичного процесу
a diagnostics control on all stages of
a didactics process; ~ь успішності/
якості achievement/quality control
контрольн|ий прикм. 1. (що
здійснює контроль) control
/kәnˈtrәʊl/: ~а група control group;
check(ing) /ˈtʃek(ıŋ)/: ~а перевірка
знань учнів check on pupilsˈ
knowledge; inspection /ınˈspekʃn/
2. (призначений для контролю) test
/test/: дати класу ~у роботу з алгебри
test a class in algebra; підготовка до
~ої роботи preparation for a test;
check /tʃek/: ~ий зріз check cut-off
3. (запланований – про цифри)
planned /plænd/; scheduled /ˈʃedju:ld
US: ˈskeʤʊld/: ~і цифри scheduled
figures 4. (нормативний) standard
/ˈstændәd/
~е дослідження follow-up study; шкільна ~а робота з алгебри test in algebra

контрольован|ий прикм. controlled /kәnˈtrәʊld/: отримання інформації про стан і розвиток ~ого
об’єкта a reception of information
about a controlled object’s state and
development; supervised /ˈsu:pәvaızd/
контрольовний прикм. (той,
якого
можна
контролювати)
controllable /kәnˈtrәʊlәbl/
контрприклад ч. counter(-)
example
/ˈkaʊntәıgˈzɑ:mpl
US:
ˈkaʊntәıgˈzæmpl/: логічний ~ logical
counterexample; counterinstance
/ˈkaʊntәˌınstәns/
контур ч. (обриси) outline
/ˈaʊtlaın/; contour /ˈkɒntʊәr/
контурний
прикм.
contour
/ˈkɒntʊәr/; outline /ˈaʊtlaın/
218

конфабуляція ж. (фантастичне
тлумачення певних фактів) confabulation /kәnˌfæbjʊˈleıʃn/
конференці|я
ж.
(нарада)
conference /ˈkɒnfәrәns/: ~я з питань
освіти education conference; наукова/
підсумкова ~я scientific/concluding
[final] conference; учасник ~ї participant in a conference; відкривати/
закривати/проводити ~ю open/
close/hold a conference; на ~ї at a
conference; ~я розпочала роботу
conference got off the ground
конфігураці|я ж. 1. (розташування) configuration /kәnˌfıgjʊˈreıʃn/: принцип ~ї псих.
configuration principle 2. комп. (мережі) environment /ınˈvaıәrәnmәnt/
конфлікт ч. 1. (зіткнення
протилежних думок тощо) conflict
/ˈkɒnflıkt/: ~ поколінь conflict of
generations; міжособистісний ~
interpersonal conflict; принцип
профілактики ~у the principle of
a conflict prophylactic; стратегія/
тактика поведінки у ~і strategy/
tactics of behaviour (амер. behavior)
in conflict; теорія соціальних ~ів
social conflict theory; управління
~ом management of a conflict; clash
/klæʃ/: ~ інтересів/цінностей clash of
interests/values 2. (суперечка) dispute
/dıˈspju:t/: урегулювання ~ів dispute
settlement
конфліктн|ий прикм. conflict
/ˈkɒnflıkt/: ~а ситуація conflict situation
конфліктувати дієсл. conflict
/kәnˈflıkt/; clash (with) /klæʃ (wıð)/
конформiзм ч. conformism
/kәnˈfɔ:mızm/

UKRAINIAN-ENGLISH LEARNING DICTIONARY

концентрація ж. concentration
/ˌkɒnsnˈtreıʃn/: ~ збудження псих.
concentration of excitation; ~ нервових
процесів псих. concentration of
nervous processes
концентризм ч. (система викладання) concentrism /kɒnsәnˈtrızm/
концентричн|ий прикм. concentric /kәnˈsentrık/: ~е розташування
навчального матеріалу concentric
arrangement of study [teaching]
material
концентричність concentricity
/ˌkɒnsәnˈtrısәtı/: ~ у навчанні
concentricity in teaching [instruction]
концентрувати дієсл. concentrate
/ˈkɒnsntreıt/: ~ увагу concentrate
attention; focus /ˈfәʊkәs/; direct /dıˈrekt/
концентруватися дієсл. 1. (збиратися,
скупчуватися)
collect
/kәˈlekt/ 2. (зосереджуватися на
чомусь) concentrate /ˈkɒnsntreıt/
концептуалізація ж. (формування концептуального представлення)
conceptualization
/kәnˌseptjʊәlıˈzeıʃn/
концептуальн|ий прикм. concept(ual) /kәnˈsept(jʊәl)/: ~е уявлення
conceptual imagery; ~ий аналіз
concept analysis
концепція ж. concept /ˈkɒnsept/:
~ї
сучасного
природознавства
concepts of modern natural science;
розвивати ~ю develop a concept;
розробляти ~ю work out a concept;
формування ~ї concept formation;
conception /kәnˈsepʃn/: ~я «чорної
скриньки» black-body conception;
ця ~я є загальновизнаною the

conception is current; idea /aıˈdıә/
концерт ч. concert /ˈkɒnsәt/
кооперативн|ий прикм. cooperative /kәʊˈɒpәrәtıv/: ~а професійна
освіта cooperative vocational education; ~е навчання cooperative
learning
кооперація ж. 1. (співробітництво) cooperation /kәʊˌɒpәˈreıʃn/:
міжгалузева/міжунівер ситетська/
науково-виробнича ~ interbranch/
inter-university/scientific-indu strial
[research and production] cooperation;
cooperative business /kәʊˈɒpәrәtıv
ˈbıznıs/ 2. (обˈєднання, організація)
cooperative society /kәʊˈɒpәrәtıv
sәˈsaıәtı/ 3. збірн. cooperative societies
[system] /kәʊˈɒpәrәtıv sәˈsaıәtız
[ˈsıstәm]/
координат|а ж. 1. coordinate
/ˌkәʊˈɔ:dәnәt/: задавати ~и specify
coordinates; перетворювати ~и convert
coordinates 2. (вісь координат)
axis /ˈæksıs/: здійснювати керування чимось за однією ~ою
control smth along one axis 3. (місце
розташування) position /pәˈzıʃn/:
визначати ~и чогось establish the
position of smth
система ~ system of coordinates;
frame of reference

координатний прикм. coordinate
/ˌkәʊˈɔ:dәnәt/
координація ж. co(-)ordination
/kәʊˌɔ:dıˈneıʃn/: ~ рухів motor coordination; co-ordination of movements;
~ політики підготовки кадрів training
policy coordination
координований прикм. coordinate
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/ˌkәʊ ˈɔ:dәnәt/; coordinated /ˌkәʊˈɔ:dıneıtıd/
координування с. coordination
/kәʊˌɔ:dıˈneıʃn/: ~ мˈязових рухів
coordination of muscular movements;
coordinating /kәʊˌɔ:dıˈneıtıŋ/: ~ навчальних предметів coordinating the
subjects of curriculum
координувати дієсл. (погоджувати) co(-)ordinate /ˌkәʊˈɔ:dıneıt/:
~ викладання різних аспектів мови
coordinate the teaching of different
aspects of language; ~ роботу кафедр
co-ordinate the work of departments
[chairs]
копіювання с. 1. (виготовляння
копій) copying /ˈkɒpııŋ/ 2. (дублювання) duplication /ˌdju:plıˈkeıʃn US:
ˌdu:plıˈkeıʃn/

захищений
protected

від

~

комп.

copy-

копіювати дієсл. 1. (виготовляти
копії) copy /ˈkɒpı/ 2. (наслідувати)
imitate /ˈımıteıt/ 3. (повторювати)
duplicate /ˈdju:plıkeıt US: ˈdu:plıkeıt/
копі|я ж. (примірник) copy /ˈkɒpı/:
засвідчувати ~ю attest a copy; знімати
~ю з чогось make a copy of smth;
copy smth; duplicate smth; counterpart
/ˈkaʊntәpɑ:t/
корегований прикм. corrected
/kәˈrektıd/
корегувальний прикм., див.
коригувальний
корегувати дієсл., див. коригувати
коректний прикм. наук. correct
/kәˈrekt/; well-defined /weldıˈfaınd/
коректність ж. наук. correctness
220

/kәˈrektnıs/: ~ означення the correctness of definition
коректор ч. 1. (вимірювальний
пристрій)
corrector
/kәˈrektәr/;
r
adjuster /әˈdʒʌstә / 2. (працівник
видавництва)
proof(-)reader
/ˈpru:fˈri:dәr/
корекція ж. 1. (виправляння)
correction /kәˈrekʃn/: ~ мовних дефектів articulative defects correction 2. (у
системах регулювання) (corrective)
action /(kәˈrektıv) ˈækʃn/
корелювати дієсл. correlate
/ˈkɒrәleıt US: ˈkɔ:rәleıt/
кореляційний
прикм.
correlational
/ˌkɒrәˈleıʃnәl
US:
ˌkɔ:rәˈleıʃnәl/; correlative /ˈkɒrәleıtıv US: ˈkɔ:rәleıtıv/; correlation
/ˌkɒrәˈleıʃn US: ˌkɔ:rәˈleıʃn/
кореляція
ж.
correlation
/ˌkɒrәˈleıʃn US: ˌkɔ:rәˈleıʃn/: взаємна
~ cross correlation
коригування с. 1. correction
/kәˈrekʃn/: ~ вимови correction of
pronunciation; correcting /kәˈrektıŋ/
2. (регулювання) adjustment
/әˈdʒʌstmәnt/
коригувати дієсл. 1. (виправляти) correct /kәˈrekt/ 2. (регулювати)
adjust /әˈdʒʌst/ 3. (план, програму,
графік) revise /rıˈvaız/
коригувальн|ий прикм. 1. correctional /kәˈrekʃnәl/: ~е навчання
correctional education 2. (лікувальний)
remedial /rıˈmi:djәl/: ~а педагогіка/
підготовка
remedial
pedagogy/
training; методи ~ого виховання
remedial teaching
коригування с. (виправлення)

UKRAINIAN-ENGLISH LEARNING DICTIONARY

correction /kәˈrekʃn/: педагогічна
діагностика повинна орієнтуватися
на внутрішнє та зовнішнє ~ в разі
неправильної оцінки результатів
навчання pedagogical diagnostics
must be guided by an internal and
external correction in a case of a wrong
appreciation of studying results
коригувати дієсл. correct /kәˈrekt/
корисн|ий прикм. 1. useful
/ˈju:sfl/: ~е заняття useful occupation;
~і відомості useful information;
суспільно ~а праця socially useful
labour (амер. labor); valuable
/ˈvæljʊәbl/ 2. (вигідний) profitable
/ˈprɒfıtәbl/ 3. (благотворний, що
допомагає) beneficial /ˌbenıˈfıʃl/: ~а
порада вчителя beneficial advice
of a teacher; helpful /ˈhelpfl/
4. (придатний) available /әˈveılәbl/;
of avail /әv әˈveıl/
бути ~им be of use (to)

користувач ч. user /ju:zәr/:
зареєстрований ~ registered user;
комп’ютер здійснює діалог із ~ем
computer carries on a dialog with user;
рівень ~а user level
корист|ь ж. 1. use /ju:s/; favour
(амер. favor) /ˈfeıvәr/: відмовитися
на ~ь іншого withdraw in favo(u)r
of another; дані свідчать на ~ь цієї
теорії the data speak in favo(u)r of the
theory 2. (вигода тж) profit /ˈprɒfıt/:
мати ~ь з make oneʼs profit out of
smth; benefit /ˈbenıfıt/: ми не маємо
з цього жодної ~і we reap no benefit
from it
корінн|ий прикм. 1. (споконвічний) native /ˈneıtıv/: ~е
населення the native population
2. (істотний) див. докорiнний
корінь прикм. 1. root /ru:t/ 2. бот.,
лінгв., мат. radical /ˈrædıkl/
коротк|ий прикм. 1. short /ʃɔ:t/:
~ий виклад матеріалу short presentation
of material; ~ий шлях short cut; brief
/bri:f/: ~ий вступ /огляд brief introduction/
review; ~і зауваження brief remarks;
зробити ~у доповідь (на семінарі
тощо) give a brief talk 2. (лаконічний)
laconic /lәˈkɒnık/ 3. (стислий) concise
/kәnˈsaıs/: робити ~і записи make
concise notes; succinct /sәkˈsıkŋt/: ~а
доповідь/стаття succinct report/article;
~ий опис succinct description 4. (про
словник, звіт) concise

корисно присл. 1. profitably
/ˈprɒfıtәblı/; usefully /ˈju:sflı/ 2. безособ.
it is useful (to, for) /ıt ız ˈju:sfl (tә, fәr)/:
~ запам’ятати it’s useful to remember;
~ зауважити [зазначити], що... it is
useful to remark that...
користування с. use /ju:s/:
~ словником use of a dictionary;
тимчасове ~ temporary use
користуватися дієсл. use /ju:z/:
~ словниками (не) можна you can
(canˈt) use dictionaries;
навчити
~ий виклад breviate; summary; runучнів ~ словником teach the pupils
how to use a dictionary; make* use down
коротко присл. 1. briefly /ˈbri:flı/:
(of) /meık ju:s (әv)/: ~ бібліотекою
школи make use of the school library; викласти ~ state briefly; shortly
/ˈʃɔ:tlı/: ~ кажучи put it shortly
profit /ˈprɒfıt/
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2. (лаконічно) laconically /lәˈkɒnıklı/
короткозорий прикм. shortsighted /ˈʃɔ:tˈsaıtıd/
короткозорість ж. short-sightness
/ˈʃɔ:tˈsaıtnıs/; myopia /maıˈәʊpıә/
короткостроков|ий прикм. shortterm /ˈʃɔ:t tɜ:m/: ~і курси short-time
courses
короткочасн|ий
прикм.
1. (обмежений у часі) short-time
/ˈʃɔ:t ˈtaım/: ~а стабільність shorttime stability; ~е запам’ятовування
(перед іспитом тощо) short-time
memory 2. (миттєвий) instantaneous /ˌınstәnˈteınıәs/; momentary
/ˈmәʊmәntәrı/: ~е вагання momentary
hesitation
коротше прикм. shorter /ʃɔ:tәr/
говоріть ~
short; in a word

перевищення ~у cost overrun

коштувати дієсл. cost* /kɒst US:
kɔ:st/; be* worth (of) /bi: wɜ:θ (әv)/
краєзнавство с. study of a region
/ˈstʌdı әv ә ˈri:dʒәn/
країна ж. country /ˈkʌntrı/:
іноземна ~ foreign country; ~ походження country of origin; ~, що
розвивається developing country;~,
яка приймає host country
край ч. 1. (місцевість) area
be brief; ~ кажучи in /ˈeәrә/; region /ˈri:dʒәn/ 2. (межова
лінія, границя чогось) border /ˈbɔ:dәr/;
ж. corruption
margin /ˈmɑ:dʒın/
в освіті corruption in
що знаходиться на краю чогось

корупція
/kәˈrʌptʃn/: ~
education
косоокість ж. strabismus
/strәˈbızmәs/
котр|ий займ. 1. (про тварин
і неживі предмети) which /wıtʃ/
2. (стосовно людей) who /hu:/:
батьки, ~і не піклуються про своїх
дітей parents who are neglectful for
their children 3. (з обмежувальним
значенням) that /ðæt/; which; what
/wɒt/
котрий-небудь, котрийсь займ.
some /sʌm/; some kind of /sʌm kaınd
әv/; one or other /wʌn ɔ:r ˈʌðәr /; (у
заперечних і умовних реченнях) any
/ˈenı/
кошт, кошти ч. 1. (вартість)
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value /ˈvælju:/; worth /wɜ:θ/ 2. (ціна)
price /praıs/ 3. (витрати) costs /kɒsts
US: kɔ:sts/: кошт навчання training
cost
кошторис ч. (cost) estimate(s)
/(kɒst US: kɔ:st) ˈestımәt(s)/: ~ витрат
estimate of costs; expense /ıkˈspens/

marginal

край присл. (поблизу, біля чогось)
beside /bıˈsaıd/; near /nıәr/; by /baı/
крайні|й прикм. 1. extreme
/ıkˈstri:m/: ~й дискомфорт псих.
extreme
discomfort;
marginal
/ˈmɑ:dʒınl/; last /lɑ:st US: læst/
2. (кінцевий) end /end/
~й зліва leftmost

крайн|ість ж. extreme /ıkˈstri:m/:
переходити від однієї ~ості до
іншої go from one extreme to the
other; extremeness /ıkˈstri:mnıs/: ість
поглядів extremeness of opinions
крайовий прикм. edge /edʒ/;
edging /ˈendıŋ/
крапк|а ж. 1. (цятка) point
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/ˈpɔınt /; dot /dɒt/ 2. грам., лінгв., тема European Credit Transfer System
амер. period /ˈpıәrıәd/; бр. full stop (скор. ECTS); ~о-модульна система
навчання credit based modular
/fʊl stɒp/
learning
~а з комою semicolon; ставити ~у dot
крейд|а ж. chalk /tʃɔ:k/: кресликрасномовн|ий прикм.
1. eloquent /ˈelәkwәnt/: дані ~о ти/писати ~ою draw/write with chalk
кресленик
ч.
(накреслене)
свідчать про розквіт країни the record
/ˈdrɔ:ıŋ/:
робочий/
is eloquent of national prosperity drawing
2. (виразний) expressive /ıkˈspresıv/: складальний ~ working [shop]/
assembly drawing; draft /drɑ:ft US:
~ий жест expressive gesture
dræft/
красномовний факт significant fact
креслення с. 1. (дія) drawing
крах ч. crash /kræʃ/; failure /ˈfeıljәr/
краща|ти дієсл. (поліпшуватися) /ˈdrɔ:ıŋ/ 2. (кривої) plotting /ˈplɒtıŋ/
improve /ımˈpru:v/; better /ˈbetәr/; 3. (кривої за точками) fitting /ˈfıtıŋ/
grow* [go*] better /grәʊ [gәʊ] ˈbetәr/: 4. (нанесення кривої) tracing /ˈtreısıŋ/
креслити дієсл. 1. draw*/drɔ:/: ~
справи ~ють things are going better
краще присл. better /ˈbetәr/: діаграму/план draw a diagram/plan
змінитися на ~ change for the better; ~ 2. (план, графік) draw* up /drɔ: ʌp/; plot
за все best of all; ~ пізно, ніж ніколи /plɒt/ 3. (діаграму тж) trace /treıs/
крива ж. curve /kɜ:v/: гладка/
better late than never; набагато ~ a
замкнена ~ smooth/closed curve
good deal better
криза ж. 1. crisis /ˈkraısıs/ (pl.
кращ|ий прикм. 1. (ніж хтось/
r
щось) better /ˈbetә /; best /best/: у ~ому crises /ˈkraısi:z/): ~ освіти educational
разі at best 2. (добірний) choice /ˈtʃɔıs/; crisis; особистісна ~ (особливо у
підлітків) псих. identity crisis 2. ек.
top /tɒp/: кращий учень top pupil
креативність ж. (творчі здіб- тж depression /dıˈpreʃn/
кризов|ий прикм. crisis /ˈkraısıs/:
ності) creativity /ˌkri:eıˈtıvәtı/: тест
~і процеси crisis processes
на ~ creativity test
крилатий прикм. (у різн. знач.)
кредит ч. 1. credit /ˈkredıt/: за
рахунок ~у on credit; надавати ~ під winged /wıŋd/: ~і слова winged
щось give a credit against [on] smth; words; popular expressions
кримінал ч. crime /kraım/
loan /lәʊn/: ~ на одержання освіти
кримінальн|ий прикм. criminal
student loan 2. (угода купівлі-продаr
жу) hire purchase /ˈhaıә ˈpɜ:tʃәs/: /krımınl/: ~а відповідальність criкупувати щось у ~ buy smth on hire minal liability
криміногенн|ий прикм. crimepurchase [on HP] 3. (міра оцінювання
ridden /ˈkraımˈrıdn/
знань) credits /ˈkredıts/
~а ситуація situation from the point
кредитн|ий
credit
/ˈkredıt/:
Європейська ~о-трансферна сис- of view of crime level
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критері|й ч. 1. (підстава для
визначення, оцінки чогось) criterion
/kraıˈtıәrıәn/ (pl. criteria /kraıˈtıәrә/): ~ї
ефективності/прийому performance/
admission criteria; ~й відбору
selection criterion; ~ї оцінювання
поведінки дітей criteria of marking
children’s conduct; точний ~й true
criterion; слугувати ~єм serve as a
criterion; canon /kәˈnɒn/: етичний
[моральний] ~й ethical canon 2. мат.
стат. test /test/

critical appraisal of oneʼs behaviour (амер.
behavior)

крізь прийм. through /θru:/: проходити ~ щось get [go] through smth;
by /baı/
крім прийм. 1. (за винятком)
except(ing) /ıkˈsept(ıŋ)/: щоденно, крім
неділі daily except Sunday; but /bәt/:
ніхто, крім фахівця, не міг помітити
різниці no one but an expert could have
seen the difference; 2. (на додаток)
besides /bıˈsaıdz/: крім того besides
~й якості figure of merit; комп. (that); apart (from) /әˈpa:t (frәm)/:
крім усіх інших міркувань, потрібно
performance criterion
критик|а ж. 1. (обговорення, враховувати й фактор часу apart from
аналіз) criticism /ˈkrıtısızm/: давати other considerations time is a factor
~ того, що save that
привід для ~и be open to criticism;
крок ч. (етап, ступінь у розвитку
недоброзичлива ~а adverse criticism
чогось)
step /step/: важкий лише пер2. збірн. critics /ˈkrıtıks/ 3. (рецензія,
ший ~ it is the first step that costs; ~ за
стаття тощо) critique /krıˈti:k/
критикувати дієсл. 1. criticize ~ом step by step; на кожному кроці at
/ˈkrıtısaız/; subject to criticism every step
зробити перший ~ перен. make the
/ˈsʌbdʒıkt tә ˈkrıtısızm/ 2. (робити
first
move; make advances
критичний огляд) review /rıˈvju:/
кругоз|iр ч. horizon /hәˈraızn/;
критичн|ий прикм. 1. у різн.
знач. critical /ˈkrıtıkl/: ~а стаття mental outlook /ˈmentl ˈaʊtlʊk/
людина з вузьким/широким ~ором
critical essay; ~е відношення до
чогось critical approach towards smth; narrow-minded/broad-minded person; освіта
робити ~ий аналіз чогось make a розширює ~ір education expands the mind
кругообіг ч. 1. rotation /rәʊˈteıʃn/;
critical review of smth 2. (про зауваження) censorious /senˈsɔ:rıәs/: circulation /ˌsɜ:kjʊˈleıʃn/: біосферний
~і зауваження cennsorious remarks ~ речовин biospheric substance
3. (переломний) crucial /ˈkru:ʃl/: ~а circulation; turnover /ˈtɜ:nˌәʊvәr/
фаза crucial phase
2. (цикл) cycle /ˈsaıkl/
~ий огляд recension; review
ксерокопі|я ж. Xerox copy
критично присл. critically /ˈkrıtıklı/: /ˈzırәks ˈkɒpı/; xerocopy /ˈzırәˈkɒpı/
~ сприймати власну промову listen
робити ~ю xerox
critically to oneʼs own speech
ксерокопіювання с. xeroxing
~ оцінювати свою поведінку make a /ˈzırәksıŋ/
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ксерокс ч. (апарат) xerox machine
/ˈzırәks mәˈʃi:n/
кулінарiя ж. cookery /ˈkʊkәrı/
культ ч. (обожнювання) cult
/kʌlt/: ~ особистості personality cult
культивувати дієсл. прям. і
перен. cultivate /ˌkʌltıˈveıt/
культовий прикм. cult /kʌlt/;
cultic /ˈkʌltık/
культур|а ж. 1. (сукупність
матеріальних і духовних цінностей, ступінь розвитку якоїсь
галузі
господарства)
culture
r
/ˈkʌltʃә /: відмінність ~ cultural
difference; внутрішня/зовнішня ~а
inner/superficial culture; ~а країни
походження culture of origin; загальна
~а вчителя general culture of a teacher;
~а навчання (середовище, що заохочує
навчання) learning culture; ~а підготовки кадрів training culture; civilization
/ˌsıvәlaıˈzeıʃn US: ˌsıvәlıˈzeıʃn/: історія
~и history of civilization 2. (рівень, ступінь досконалості) standard /ˈstændәd/:
~а поведінки cultural standard of oneʼs
behaviour (амер. behavior)
зразок ~и (переважні цінності
та вірування, що характеризують
певну культуру та відрізняють її від
інших культур) cultural pattern; брак/
криза/розвиток ~и cultural handicap
/crisis/ development; подія в царині ~и
cultural event

культурн|ий прикм. 1. (той, що
стосується культури) cultural
/ˈkʌltʃәrәl/: ~а асоціація/діяльність/
ідентичність/інтеграція/спад щина
cultural association /activities/ identity/

integration/heritage;
~ий
рівень
cultural level [standard]; угода про ~е
співробітництво cultural agreement;
~о-просвітницька установа culturaleducational establishment [institution]
2. (освічений) cultured /ˈkʌltʃәrәd/;
educated /ˈedʒʊkeıtıd/
куратор ч. (academic) supervisor
/(ˌækәˈdemık) ˌsu:pәˈvaızәr/; tutor
/ˈtju:tәr US: ˈtu:tәr/: система прикріплення студентів до ~ів (в
університетах) tutor(ly) system
кураторство с. tutoring /ˈtju:tәrıŋ
US: ˈtu:tәrıŋ/
курс ч. 1. політ. policy /ˈpɒlәsı/
2. осв. (рік навчання) year /jɜ:r US: jıәr/:
студент першого/другого ~у firstyear/second-year student; перейти
на четвертий ~ enter the fourth year
3. осв. (систематичний виклад основ
якоїсь науки у вищій школі) course
/kɔ:s/: вступний/короткий/основний/
повний/ ~ introductive/short [concise]
/basic/full [complete] course; короткострокові ~и preliminary courses; ~
за вибором optional [elective] course;
~ заочного навчання correspondence
[extra-mural] course; ~ лекцій з
історії a course of lectures in [on]
history; ~ оглядових лекцій course of
review lectures; сендвіч-~ (навчаннястажування-навчання)
sandwich
course; вести [читати] ~ teach [give] a
course (in); записатися на (навчальні)
~и sign up for a course; прослухати ~
audit a course; спеціальний ~ special
course of study; studies /ˈstʌdız/:
поглиблений ~ advanced studies
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4. (підручник) handbook /ˈhæn(d)
bʊk/; manual /ˈmænjʊәl/ 5. (напрям)
direction /dıˈrekʃn/: ~ реформ direction of reforms
курсант ч. student /ˈstju:dnt US:
ˈstu:dnt/; (військового навчального
закладу) cadet /kәˈdet/
курси мн. courses /ˈkɔ:sız/:
короткотермінові ~ short term
courses; ~ підвищення кваліфікації
courses for raising efficiency; ~
підготовки preparatory courses; ~
професійного розвитку вчителів
teachers’ professional development
courses; відвідувати ~ attend courses
курсив ч. 1. (шрифт) italic type
/ıˈtælık taıp/ 2. (текст, набраний
курсивом) italics /ıˈtælıks/: виділяти
щось ~ом supply italics; italicize smth;
«курсив мій» (позначка рецензента,
критика тощо) «Italics supplied»
«the italics are mine»
курсов|ий прикм. course /kɔ:s/:
~ий проект course project
~а робота undergraduate thesis; term
paper

курсор ч. cursor /kɜ:ˈsәr/: комп. ~
мишки mouse cursor; рух ~а cursor
movement
кут ч. angle /æŋgl/: розглядати
щось під іншим ~ом зору consider
smth from a different angle
куховарство с. cookery /ˈkʊkәrı/

226

UKRAINIAN-ENGLISH LEARNING DICTIONARY

Л
лабіринт ч. labyrinth /ˈlæbәrınθ/:
~ протиріч labyrinth of contradictions
лаборант ч. 1. (науково-допоміжний працівник у лабораторії)
laboratory [lab] technician [assistant]
/lәˈbɒrәtrı (US: ˈlæbrәtɔ:rı) [læb]
tekˈnıʃn [әˈsıstәnt]/ 2. (у навчальному
кабінеті) study-room assistant /ˈstʌdı
ru:m әˈsıstәnt/
лабораторі|я ж. laboratory
/lәˈbɒrәtrı US: ˈlæbrәtɔ:rı/: в умовах ~ї
under laboratory conditions; науководослідницька ~я research laboratory;
персонал ~ї laboratory personnel
лабораторн|ий прикм. laboratory
/lәˈbɒrәtrı US: ˈlæbrәtɔ:rı/: дані ~ого
дослідження laboratory findings; ~а
практика/робота laboratory routine/
work; ~е випробування laboratory
test; ~ий прилад laboratory apparatus;
laboratorial /lәˈbɒrәtrıәl US: ˈlæbrәtɔ:rıәl/

лагодження с. 1. repairing
/rıˈpeәrıŋ/ 2. (відновлювання) recovery equip /rıˈkʌvәrı ıˈkwıp/
лад ч. 1. (спосіб) way /weı/;
manner /ˈmænәr/ 2. (налагодженість)
order /ˈɔ:dәr/: виводити щось із ~у
put smth out of order [commission,
operation]; виходити з ~у get out of
order; fail 3. (суспільний устрій)
system /ˈsıstәm/; regime /reıˈʒi:m/
ставати до ~у go into operation; become
operational

ладнати дієсл. 1. (готувати)
prepare /prıˈpeәr/; get* ready /get
ˈredı/ 2. (давати лад чомусь) settle
/setl/; arrange /әˈreındʒ/ 3. (лагодити) repair /rıˈpeәr/; mend /mend/
4. (упорядковувати) settle; patch
/ˈpætʃ/ 5. (припасовувати) fit* /fıt/;
adjust /әˈdʒʌst/ 6. (споряджати) fit*
out [up] /fıt aʊt [ʌp]/
лаконічний прикм. laconic(al)
/lәˈkɒnık(әl)/: ~ стиль laconical
manner
лаконізм ч. 1. laconi(ci)sm
/lәˈkɒnı(sı)zm/ 2. (стислість) brevity
/ˈbrevıtı/
лаконічно присл. laconically
/lәˈkɒnıkәlı/
ламати дієсл. 1. прям. і перен.
break* /breık/: ~ голову над чимось
break oneʼs head over smth 2. (різко
змінювати) transform /trænsˈfɔ:m/;
alter /ˈɔ:ltәr/
ланка ж. 1. (у різн. знач.) link
/lıŋk/: практична ~ педагогічної
науки practical link of pedagogy
2. (про групу людей) group /gru:p/
ланцюг ч. chain /tʃeın/: ~ є міцним
настільки, наскільки є міцною його
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найслабша ланка a chain is only as
strong as its weakest link
ланцюгов|ий прикм. chain /tʃeın/:
~а нервова реакція псих. chain-like
nervous response [reaction]
лапк|и мн. грам. quotation marks
/ kwәʊˈteıʃn mɑ:ks/: поставити в ~и
enclose in quotation marks; quotes /
ˈkwәʊts/: в ~ах in quotes
відкрити/закрити ~и quote/unquote

латентний прикм. 1. (прихований)
latent /ˈleıtnt/ 2. (який не працює в цей
момент) quiescent /kwaıˈesnt/ 3. (неактивний протягом певного часу)
dormant /ˈdɔ:mәnt/ 4. (неактивний у
цей момент) abeyant /әˈbeıәnt/
латентність ж. 1. (прихований
стан) latency /ˈleıtәnsı/ 2. (стан
спокою в цей момент) quiscence
/kwaıˈesns/; quiscency /kwaıˈesnsı/
3. (неактивний стан протягом певного часу) dormancy /ˈdɔ:mәnsı/
4. (неактивний стан у цей момент)
abeyance /әˈbeıәns/; abeyancy /әˈbeıәnsı/
латинський прикм. Latin
/ˈlætın US: lætn/; Roman /ˈrәʊmәn/: ~
алфавіт Roman alphabet
лауреат ч. laureat /ˈlɒrıәt US:
ˈlɔ:rıәt/: ~ Нобелівської премії a
Nobel laureat; Nobelist
легенда ж. legend /ˈledʒәnd/
легк|ий прикм. 1. (за складністю)
easy /i:zı/: ~е запитання easy
question; ~ий спосіб easy way; легше
сказати, ніж зробити easier said
than done; facile /ˈfæsaıl US: ˈfæsl/
2. (ледве помітний) slight /slaıt/ 3. (у
керуванні) handle well /ˈhændl wel/;
easy to handle /i:zı tә ˈhændl/
легко присл. 1. light(ly) /ˈlaıt(lı)/
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2. (без труднощів) easily /ˈi:zılı/:
~ збуджувані діти easily excited
children; ~ навчитися чомусь easily
learn smth; ви ~ зрозумієте, чому
you can easily understand why; with
ease /wıð i:z/: він ~ міг розв’язати
будь-яку задачу he could solve any
problem with ease; simply /ˈsımplı/: ~
вирішити проблему solve a problem
simply
легковажний прикм. light-minded
/ˈlaıtˈmaındıd/; thoughtless /ˈθɔ:tlıs/
легковажність ж. thoughtlessness
/ˈθɔ:tlısnıs/; lightness /ˈlaıtnıs/
легшати дієсл. 1. (вагою) become
lighter /bıˈkʌm ˈlaıtәr/ 2. (ставати
менш складним) become easier
/bıˈkʌm ˈi:zıәr/
ледар ч. idler /ˈaıdlәr/; loafer
/ˈlәʊfәr/
ледарство с. idlness /ˈaıdlnıs/;
laziness /ˈleızınıs/
ледве присл. 1. (злегка) slightly
/ˈslaıtlı/: ~ торкнутися touch slightly
2. (з великим зусиллям) hardly /ˈhɑ:dlı/
3. (лише, тільки) barely /ˈbεәlı/
4. (насилу) scarcely /ˈskeәslı/ 5. (мало
не) narrowly /ˈnærәʊlı/
лексика ж. лінгв. vocabulary
/vәˈkæbjʊlәrı US: vәˈkæbjʊlerı/
лексикологія ж. lexicology
/ˌleksıˈkɒlәdʒı/
лексикон ч. 1. (словник) lexicon
/ˈleksıkәn/; dictionary /ˈdıkʃәnrı US:
ˈdıkʃәnerı/ 2. (запас слів) vocabulary
/vәˈkæbjʊlәrı US: vәˈkæbjʊlerı/
лексичн|ий
прикм.
lexical
/ˈleksıkl/: ~і вправи lexical exercises
лектор ч. lecturer /ˈlektʃrәr/:
запрошений ~ visiting lecturer;
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~а закидали дуже гострими запитаннями the lecturer was subjected
to very close questioning
лекцiйний
прикм.
lecture
r
/ˈlektʃә /: ~ зал lecture-hall; ~ курс
lecture course
лекці|я ж. lecture /ˈlektʃәr/:
змістовна ~я a thoughtful lecture;
оглядова ~я review [survey, revision]
lecture; відвідувати ~ї attend lectures;
читати ~ю deliver [give] a lecture;
lecture; читати ~ю з конспекта
lecture with notes; ~я про останні
досягнення науки a lection on the
latest developments in science; ми
прослухали курс ~й we took a course
of lectures
лист ч. 1. (у рослин) leaf /li:f/
2. (поштовий) letter /ˈletәr/
листування с. correspondence
/ˌkɒrıˈspɒndәns US: ˌkɔ:rıˈspɒndәns/
лишати дієсл. 1. leave /li:v/
2. (зберігати) keep /ki:p/; retain
/rıˈteın/
лише част. 1. (тільки) only
/ˈәʊnlı/: слід ураховувати ~ останні
дані only recent data need be taken
into account; but /bәt/; merely /ˈmıәlı/;
no more than /nәʊ mɔ:r ðæn/: на
підготовку чогось нам знадобилося
~ дві години it did not take us more
than two hours to prepare smth 2. (не
раніше) not... until /nɒt .. әnˈtıl/
лібералiзм ч. liberalism
/ˈlıbәrәlızm/
ліберальн|ий прикм. liberal
/ˈlıbәrәl/: він був ~им у своїх
поглядах he was liberal in his views
ліворукий див. шульга
лiдер ч. leader /ˈli:dәr/: не-

формальний лідер status leader
лiдерство с. leadership /ˈli:dәʃıp/
лiкар ч. physician /fıˈzıʃn/: doctor
/ˈdɒktәr/: шкільний ~ school doctor
[physician]
кабінет ~я (у школі) consulting-room

лікарн|я ж. hospital /ˈhɒspıtl/:
навчання в ~і hospital teaching;
психіатрична ~я mental hospital;
школа-~я hospital school
лiкарський прикм. medical
/ˈmedıkәl/: проходити ~ огляд pass
[go] through a medical examination
ліквідація ж. 1. (поступове
усунення) elimination /ıˌlımıˈneıʃn/:
~ безробіття elimination of unemployment;
removal
/rıˈmu:vl/:
~ заборгованості removal of a
deficiency 2. (відміна) abolition
/ˌæbәˈlıʃn/
ліквідувати дієсл. 1. (поступово
усувати) eliminate /ıˈlımıneıt/: ~
посади eliminate posts; remove
/rıˈmu:v/: ~ заборгованість remove
a deficiency 2. (відміняти) abolish
/әˈbɒlıʃ/
лiки мн. medicine /ˈmedsn US:
ˈmedısn/; drug /drʌg/
лікувальн|ий прикм. medical
/ˈmedıkәl/: ~ий заклад medical
establishment

~а фізкультура corrective physical
culture

лінгвiстика ж. (наука про мови)
linguistics /lıŋˈgwıstıks/: структурна
~ structural linguistics
лінгвістичн|ий прикм. linguistic
/lıŋˈgwıstık/: ~а географія linguistic
[dialect] geography; ~ий атлас
linguistic [dialect] atlas
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лінгводидактика ж. linguodidactics
/ˌlıŋgwәdıˈdæktıks
US:
ˌlıŋgwәdaıˈdæktıks/
ліні|я ж. line /laın/: ламана/
точкована/хвиляста/штрихова
~я
broken/dotted/wavy/ dashed line;
~я дотику/звˈязку/ contact/communication/ line; проводити єдину ~ю
у вихованні follow a uniform line in
education
зображений за допомогою ліній
linear

лiнощі мн. laziness /ˈleızınıs/;
indolence /ˈındәlәns/
лiрика ж. (один із трьох родів
літератури) lyric poetry /ˈlırık ˈpәʊıtrı/
ліричний прикм. (емоційно
забарвлений) lyric /ˈlırık/: ~ відступ
lyric digression
літера ж. letter /ˈletәr/: велика/
мала ~ capital/small letter; друк.
upper/lower case letter
літератур|а ж. literature /ˈlıtrәtʃәr
US: ˈlıtrәtʃʊәr/: дитяча та юнацька
~а childrenˈs and youth literature; ~а
для дітей дошкільного віку infantile
literature; спеціальна ~а з цього питання
the literature of the subject; технічна
~а technical literature [publications];
вивчати/розуміти/читати ~у study/
appreciate /read literature; ~а – дзеркало
епохи literature is a reflector of the age
~а для читання reading matter;
обовˈязкова ~а set book; художня ~а
letters; fiction literature

~ий герой fictitous character

літн|ій прикм. (що відбувається
влітку) summer /ˈsʌmәr/: ~ій
університет summer university; ~я
школа summer school
ліцей ч. lycee /ˈli:seı US: li:ˈseı/
ліцензія ж. licence (амер. license)
/ˈlaısns/
ліцензований прикм. licenсed
(амер. licensed) /ˈlaısnst/
ліцензування с. licenсing (амер.
licensing) /ˈlaısnsıŋ/
лічба ж. counting /ˈkaʊntıŋ/
лічильний прикм. account
/әˈkaʊnt/; counting /ˈkaʊntıŋ/
лічити дієсл. 1. (називати
числа) count /kaʊnt/; calculate
/ˈkælkjʊleıt/;
num ber /ˈnʌmbe r/
2. (гроші, голоси) tell* /tel/ 3. (відраховувати до потрібної кількості)
tell* 4. (перелічувати) tell* off [over]
/tel ɒf (US: ɔ:f) [ˈәʊvәr]/
лічіння с. counting /ˈkaʊntıŋ/;
reckoning /ˈrekәnıŋ/; див. тж лічба
логіка
ж.
logic
/ˈlɒdʒık/:
дедуктивна/індуктивна/символьна/
формальна ~ deductive/ inductive/
symbolic/formal logic
логічн|ий прикм. logical
/ˈlɒdʒıkl/: ~а послідовність у процесі
навчання logical succession [order]
in the process of teaching; ~ий висновок/звˈязок logical conclusion/
relationship [connection, interrelation];
~і блоки logical blocks; consequent
/ˈkɒnsıkwәnt/

літературн|ий прикм. literary
~ий висновок inference; illative result
/ˈlıtәrәrı US: ˈlıtәrerı/: ~а критика/
логiчно присл. logically /ˈlɒdʒıklı/
мова literary criticism/language; ~ий
логограма ж. logogram
жанр/напрям/твір literary genre/
/ˈlɒgәgræm/; graphic abbreviation
school/ production
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/ˈgrɑ:fık (US: ˈgræfık) әˌbri:viˈeıʃn/
логопатія ж. logopathy
/lɒˈgɒpәθı/; speech defect /spi:ʧ
ˈdıfekt/
логопед ч. speech therapist /spi:ʧ
ˈθerәpıst/
логопедія ж. speech therapy
/spi:ʧ ˈθerәpı/
локалізація ж. localization
/ˌlәʊkәlaıˈzeıʃn US: ˌlәʊkәlıˈzeıʃn/
локалізований прикм. localized
/ˈlәʊkәlaızd/
локалізувати дієсл. 1. (обмежувати) contain /kәnˈteın/; confine
/kәnˈfaın/ 2. (розміщувати, розташовувати) locate /lәʊˈkeıt US: ˈlәʊkeıt/;
localize /ˈlәʊkәlaız/
локальн|ий прикм. local /ˈlәʊkl/:
~а мережа комп. local area network
(скор. LAN)
любитель ч. 1. lover /lʌvәr/
2. (аматор) amateur /ˈæmәtәr/ 3. (не
професіонал) dilettante /ˌdılıˈtæntı/
(pl. dilettanti /ˌdılıˈtænti:/)
любительський прикм. amateur
/ˈæmәtәr/
любити дієсл. love /lʌv/; be* fond
of /bi: fɒnd әv/
любов ж. love /lʌv/: ~до праці
love for work; материнська ~ maternal
love
людин|а man /mæn/: первісна ~а
a primitive man; person /ˈpɜ:sn/: ~а з
особливими потребами a person with
special needs; ~а похилого віку an
elderly person; human being /ˈhju:mәn
ˈbı:ıŋ/: розглядати ~у як найвищий
і найдосконаліший витвір природи
consider a human being as the highest
and the most perfect creation of the

nature
~а з вадами руху motor handicapped;
права ~и human rights

людиноцентризм ч. humanocentrism /hju:ˌmænәsentˈrızm/
людств|о с. humanity
/hju:ˈmænәtı/: музика – це спільна
мова для всього ~а music is a common
speech for humanity; mankind
/ˈmænkaınd/: культурна спадщина ~а
cultural heritage of mankind
людськ|ий прикм. human
/ˈhju:mәn/: ~а гідність human dignity
людяність ж. humanity
/hju:ˈmænәtı/: ~ як така стає темою
творів мистецтва humanity itself
becomes the object of the works of art;
compassion /kәmˈpæʃn/
лякати дієсл. frighten /ˈfraıtn/
2. (приголомшувати) bewilder
/bıˈwıldәr/ 3. (бентежити) intimidate
/ınˈtımıdeıt/
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М
мабуть вставне сл. maybe
/ˈmeıbi:/; probably /ˈprɒbәblı/: ~,
існує стільки ж означень цього
терміна, скільки й фахівців, які його
описують there are probably as many
definitions of the term as there are
practitioners to describe it; very likely
/ˈverı ˈlaıklı/
мавпувати дієсл. ape /eıp/: ~
манери поведінки ape manners
магістр ч. 1. Master /ˈmɑ:stәr
US: ˈmæstәr/: ~ у галузі архітектури
(вживається після прізвища) Master
of Arts in Architecture ~ гуманітарних/
точних наук Master of Arts/of Science
[M.S.] 2. (учений ступінь) Master’s
degree /ˈmɑ:stәz (US: ˈmæstәz) dıˈgri:/
магiчний
прикм.
magic(al)
/ˈmædʒık(l)/: ~ квадрат magic square
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магія ж. magic /ˈmædʒık/: ~ поезії
the magic of poetry
магнiтн|ий прикм. magnetic
/mægˈnetık/: ~а дошка (в аудиторії )/
пам’ять magnetic blackboard/memory
[storage]
магнітофон ч. tape recorder /teıp
rıˈkɔ:dәr/
записування на ~ tape recording

майбутн|є с. 1. (the) future /ðә
ˈfju:tʃәr/: турбуватися про чиєсь ~є
feel concern about oneʼs future; у
~ьому in (the) future 2. (наперед)
for the future /fәr ðә ˈfju:tʃәr /;
futurity /ˈfju:tjʊәrәtı US: fju:ˈtʊәrәtı/:
провіщати ~є read futurity
майбутн|ій прикм. 1. future
/ˈfju:tʃәr/: ~я професія oneʼs future
profession; напрями ~іх досліджень
directions for future research; готувати
дітей до ~ьої практичної діяльності
train children for their future practical
work; coming /ˈkʌmıŋ/: ~і події
the coming events 2. (прийдешній)
forthcoming /ˌfɔ:θˈkʌmıŋ/
~є покоління the next generation

майданчик ч. ground /graʊnd/:
~ для ігор play-ground; дитячий/
спортивний ~ children’s/sports ground
майже присл. almost /ˈɔ:lmәʊst/:
~ одразу almost at once; near(ly)
/ˈnıә(lı)/ (не вживається у заперечних реченнях і коли йдеться про
абстрактні поняття): результати
~ однакові the results are pretty near
equal
~ нічого next to nothing [none]

майст|ер ч. master /ˈmɑ:stәr US:
ˈmæstәr/: бути неперевершеним ~ром

у чомусь be a past master in smth; skilled workman /skıld ˈwɜ:kmæn/
бути ~ром своєї справи be an expet at
oneˈs job

майстерн|ий прикм. masterly
/ˈmɑ:stәlı US: ˈmæstәlı/: ~а робота
з літератури masterly work on
literature; consummate /kәnˈsʌmәt/;
skilful /ˈskılfl/
майстерн|ість ж. (manual) skill
/(ˈmænjʊәl) skıl/: ~ість виконання/
виховання skill of performance/
education; удосконалювати свою
педагогічну ~ість perfect oneʼs
pedagogical [teaching] skill; mastery
/ˈmɑ:stәrı US: ˈmæstәrı/: художня ~ість
artistic mastery; шлях до педагогічної
~ості way to pedagogical mastery;
proficiency /prәˈfıʃәnsı/: досягти ~ості в
чомусь acquire proficiency in smth
майстерно
присл.
skillfully
/ˈskılfʊlı/: ~ грати на чомусь perform
skillfully on smth; ~ керувати govern
skilfully
майстерня ж. 1. workshop
/ˈwɜ:kʃɔp/: шкільна ~ school
workshop; (навчальна тж) class /
klɑ:s US: klæs/: навчально-виробнича ~ learning and practice class
2. (художника) studio /ˈstju:dıәʊ US:
ˈstu:dıәʊ/
макет ч. 1. (модель чогось у різних
масштабах
для
проектування,
навчання) mock-up /ˌmɒkˈʌp/: ~
у натуральну величину full-scale
mock-up; scale model /skeıl ˈmɒdl/ 2.
поліграф. lay-out (sheet) /ˈleıˈaʊt (ʃi:t)/
максималiзм ч. maximalism
/ˈmæksımәlızm/
максимальн|ий прикм. maximum
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/ˈmæksımәm/: ~а продуктивність
maximum productivity; вимагати
від учня ~их зусиль demand from a
pupil the maximum effort; maximal
/ˈmæksıml/: ~е використання maximal use
максимальність ж. maximality
/mæksıˈmælәtı/
максимально присл. maximally
/ˈmæksımlı/; to the full /tә ðә fʊl/:
~ використовувати ініціативу й
активність учнів use to the full pupils’
initiative and activity; ~ розвивати
здібності дитини develop to the full
the childˈs capacities

~ можливий the greatest possible; as
much (as many) as possible

максимум ч. 1. maximum
/ˈmæksımәm/
(pl. maxima
/ˈmæksımә/): абсолютний /відносний
~ absolute/relative maximum 2. (як
присл.) at most /әt mәʊst/
маленький прикм. 1. little
/lıtl/: ~ проміжок часу little pinpoint
of time; small /smɔ:l/
2. (менший від нормального) undersized
/ˌʌndәˈsaızd/; diminutive /dıˈmınjʊtıv/
3. (майже непомітний) tiny /ˈtaını/
мал|ий прикм. 1. small /smɔ:l/:
~а група/школа small group/school;
~е місто small town; little /lıtl/: у
нього мало знань… [він має дуже ~і
знання] з цього предмета he has very
little knowledge of the subject; мати
мало знань – небезпечно [~і знання
– небезпечна річ] a little knowledge is
a dangerous thing 2. (незначний) slight
/slaıt/: ~ий досвід slight experience
3. (про швидкість) low /lәʊ/
мало присл. 1. (небагато) (з ім.
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в однині) little /lıtl/: друге видання ~
відрізняється від першого the second
edition varied little from the first; мати
~ часу для читання have little leisure
for reading; ми маємо надто ~ інформації we have too little information;
у нас залишилося ~ часу we have
little time left; (з ім.. у множині) few
/fju:/: ~ книжок few books; ~ хто
знає few people know 2. (трохи)
slightly /ˈslaıtlı/: ~ знати тему know
the topic slightly 3. (недостатньо)
not enough /nɒt ıˈnʌf/: ~ обіцяти –
треба виконувати свої обіцянки it is
not enough to promise, one must fulfil
oneˈs promises
~ не almost; nearly

маловживан|ий прикм. rarely
used /ˈreәlı ju:zd/: ~і слова/вирази
rarely used words/ expressions; not
much in use /nɒt mʌtʃ ın ju:s/; littleused /lıtl ju:zd/
маловивчений прикм. 1. insufficiently explored /ınsәˈfıʃntlı ıkˈsplɔ:d/
2. (що вивчається) studied /ˈstʌdıd/
маловідом|ий прикм. little known
/lıtl nәʊn/; not popular /nɒt ˈpɒpjʊlәr/;
out-of-the-way /ˈaʊt әv ðәˈ weı/:
~і факти out-of-the-way items of
information

~а література (звіти, дисертації) grey
literature

малограмотний прикм. uneducated /ˌʌnˈedʒʊkeıtıd/; almost illiterate
/ˈɔ:lmәʊst ˈlıtәrәt/
малодосвiдчений прикм. inexperienced /ˌınıkˈspıәrıәnst/
малоефективний прикм. ineffective /ˌınıˈfektıv/: ~ стиль ineffective style
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малозмістовний прикм. insipid
/ınˈsıpıd/; empty /ˈemptı/
малозрозумiл|ий прикм. 1. hard
to understand /hɑ:d tә ˌʌndәˈstænd/
2. (про стиль викладу) recondite
/rıˈkɒndaıt/: ~ий трактат recondite
treatise
малоймовірний прикм. unlikely
/ˌʌnˈlaıklı/; improbable /ımˈprɒbәbl/;
hardly [scarcely] probable /ˈhɑ:dlı
[ˈskeәslı] ˈprɒbәbl/
малокультурний прикм. (про
людину) lacking culture /ˈlækıŋ
ˈkʌltʃәr/
малолiтній прикм. juvenile
/ˈdʒu:vәnaıl/: ~ злочинець juvenile
delinquent [offender]; young /jʌŋ/
малоосвiчений прикм. of little
education /әv lıtl ˌedjʊˈkeıʃn/
малопереконливий прикм., див.
непереконливий
малопідготовлений прикм. not
well prepared /nɒt wel prıˈpeәd/
малопомiтний прикм. hardly
out of the ordinary /ˈhɑ:dlı aʊt әv ðı
ˈɔ:dınrı (US: ˈɔ:rdәnerı)/
малопродуктивний
прикм.
1. not very efficient /nɒt ˈverı ıˈfıʃnt/:
~ прийом not very efficient device
2. (неефективний) inefficient /ınıˈfıʃnt/
малорозвинений прикм. (недостатньо розвинутий) underdeveloped /ˌʌndәdıˈvelәpt/
малорухливий прикм. (який
недостатньо рухається) not mobile
/nɒt ˈmәʊbaıl (US: ˈmәʊbl)/; slowmoving /ˌslәʊˈmu:vıŋ/
~ спосіб життя sedentary life

малосприятливий

scarcely
conducive
/ˈskeәslı
kәnˈdʌktıv/; unfavourable (амер.
unfavorable) /ˌʌnˈfeıvәrәbl/
малоуспiшний
прикм.
not
successful enough /nɒt sәkˈsesfl ıˈnʌf/
малоцікавий прикм. of little
interest /әv lıtl ˈıntrәst/ нецікавий
малювання с. painting /ˈpeıntıŋ/;
drawing /drɔ:ıŋ/
малювати дієсл. 1. draw*
/drɔ:/: ~ крейдою draw with a piece
of chalk; (фарбами) paint /peınt/
2. (зображати) picture /ˈpıkʧәr/;
depict /dıˈpıkt/
малюн|ок ч. 1. (у книжці)
picture /ˈpıkʧәr/: тест незавершених
~ків псих. incomplete-pictures test;
figure /fıgәr US: ˈfıgjәr/: дивись ~ок
(скор. див.мал.) see fig.; як показано на ~ку 1 as shown in figure 1
2. (ілюстрація) illustration /ˌılәˈstreıʃn/:
супроводжувати пояснення ~ками
accompany
explanations
with
illustratіons 3. (рисунок) drawing
/ˈdrɔ:ıŋ/ 4. (ескіз) design /dıˈzaın/
5. (візерунок) pattern /ˈpætn/
манер|а ж. manner /ˈmænәr/:
невимушені ~и easy manners; way
/weı/; style /staıl/: ґрунтовна ~а
викладу ample style; pattern /ˈpætn/:
~а вчитися pattern of study
маніпулювання с. manipulation
/mәˌnıpjʊˈleıʃn/: ~ даними комп. data
manipulation; handling /ˈhændlıŋ/;
operating /ˈɒpereıtıŋ/
маніпулювати дієсл. manipulate
/mәˈnıpjʊleıt/; operate /ˈɒpereıt/
мапа ж. геогр. map /mæp/:
прикм. настінна ~ wall map; див. тж карта
маргінальний прикм. marginal
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/ˈmɑ:dʒınl/: ~ рівень інтелекту (між
нормою та патологією) marginal
intelligence
маркер
ч.
(пристрій
для
маркування,
дроблення
міток)
marker /ˈmɑ:kәr/: ~ типу фломастер
felt tipped marker; tag /tæg/
маркетинг ч. marketing
/ˈmɑ:kıtıŋ/: магістр стратегічного ~у
Master of Strategic Marketing [скор.
M.S.M]; психологія ~у marketing
psychology
марн|ий прикм. vain /veın/: ~а
надія vain hope; useless /ˈju:slıs/: ~е
зусилля useless effort; futile /ˈfju:taıl
US: ˈfju:tl/: ~а спроба futile attempt
марно присл. 1. in vain /ın veın/;
vainly /ˈveınlı/: ~ пояснювати vainly
explain 2. (даремно) to no purpose
/tә nәʊ ˈpɜ:pәs/; of no effect /әv nәʊ
ıˈfekt/
марнувати дієсл. waste /weıst/;
dissipate /ˈdısıpeıt/: ~ час dissipate
oneʼs time
масив ч. 1. block /ˈblɒk/ 2. (велика
територія) tract /trækt/
мас-медіа мн. невідм. (засоби
масової інформації) mass (communication) media /mæs (kәˌmju:nıˈkeıʃn)
ˈmi:dıә/
масов|ий прикм. 1. mass /mæs/:
~а культура mass culture; masscult;
масовий захід mass undertaking; ~е
виробництво mass [high-volume]
production; of a mass /әv ә mæs/
2. (загальнодоступний) popular
/ˈpɒpjʊlәr/: ~а преса popular press
масовик ч. worker among the
masses /ˈwɜ:kәr әˈmʌŋ ðә ˈmæsız/;
animateur /ˈænımeıtәr/
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масштаб 1. ч. scale /skeıl/: мапа
великого/мілкого ~у a large/small
scale map; у ~і to scale; at scale
2. (розмах, сфера, поле діяльності)
scope /skәʊp/: ~ наукової роботи the
scope of a scientific work
реальний ~ часу комп. real time; у
збільшеному ~і scaled-up

масштабний прикм. 1. (виконаний у масштабі) scale /skeıl/
2. (великого розміру) large-scale
/lɑ:dʒ skeıl/; перен. vast-scope /vɑ:st
(US: væst) skәʊp/
математик ч. mathematician
/ˌmæθәmәˈtıʃŋ/
математика ж. mathematics
/ˌmæθәˈmætıks/: вища/елементарна/
обчислюва льна/прикладна/
чиста ~ higher/elementary/calculus
[computational, numerical] /applied/
absolute [abstract, pure] mathematics
математичн|ий
прикм.
mathematical /ˌmæθәˈmætıkl/: ~і розрахунки mathematical calculations
[computations]; ~ий підхід є єдиним
способом розвˈязання цієї проблеми
the mathematical approach is the only
means to solve the problem
математично присл. mathematically /ˌmæθәˈmætıklı/: ~ обґрунтований mathematically founded
материнств|о с. motherhood
/ˈmʌðәhʊd/; maternity /mәˈtɜ:nәtı/:
охорона ~а і дитинства maternityand-child protection
матеріал ч. material /mәˈtıәrıәl/:
д о в і д ко в и й / і л ю с т р ат и в н и й /
навчальний ~ reference/illustrative/teaching
material;
виклад
навчального ~у presentation of study
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material; збирати ~ для чогось collect
[gather] material for smth; ~ взято з
різних джерел the material is drawn
from various sources; пройдений ~
the material covered; спочатку ми
повторимо старий ~ first we shall
review the old material; stuff /stʌf/
витратні ~и consumables

матеріальн|ий прикм. 1. material
/mәˈtıәrıәl/: ~е становище учня
material circumstances [conditions]
of a pupil; ~ий світ філос. material
universe; matter /ˈmætәr/ 2. (речовий,
фізичний) physical /ˈfızıkl/: людські
та ~і ресурси human and physical
resources
матері|я ж. філос. matter
/ˈmætәr/: закон збереження ~ї law
of conservation [indestructibility] of
matter
мати дієсл. 1. have* /hæv/: ~
можливість have the opportunity; ~ на
увазі have in mind; possess /pәˈzes/:
~ лінгвістичні/математичні здібності
possess linguistic/mathematical abilities; ~ педагогічний такт possess
pedagogical tact 2. (бути повинним,
змушеним) must* /mʌst/: це має бути
зроблено обережно it must be done
with care; have* to /hæv tә/: ми маємо
закінчити цю роботу we have to
finish this work 3. (значення) be*/bi:/:
~ величезне виховне значення be of
vast educational importance; це не
має значення it is of no importance; it
does not matter
матися дієсл. have* /hæv/:
тут мається на увазі we have to
understand here
мегабайт ч. megabyte /ˈmegәbaıt/:

~ за секунду megabyte per second
медалiст ч. medalist /ˈmedәlıst/;
medal winner /ˈmedl ˈwınәr/
медаль ж. medal /ˈmedl/:
ювілейна ~ anniversary medal
медицина ж. medicine /ˈmedsn
US: ˈmedısn/: профілактична медицина preventive medicine
медичн|ий
прикм.
medical
/ˈmedıkәl/: ~а допомога/реабілітація/
служба medical aid/ rehabilitation/
service; ~е обслуговування дітей
medical care of children; ~ий огляд/
персонал
medical
examination
[inspection]/personnel; ~ий пункт (у
школі, ВНЗ) medical inspection room;
~ий сертифікат про придатність (до
роботи тощо) medical sertificate of
fitness
меж|а ж. 1. bound /baʊnd/:
теоретична ~а abstract bound; у
~ах можливого within the bound
of possibility; boundary /ˈbaʊndrı/:
~і відповідальності boundaries
of responsibility; ставити ~і
set a boundary; border /ˈbɔ:dәr/:
визначити ~у draw a border; limit
/ˈlımıt/: ~і людського пізнання the
limits of human understanding; у
~ах пройденого матеріалу within
the limits of the material covered
2. у межах within /wıˈðın/: у ~ах знань
і досвіду учнів within the pupil’s
knowledge and experience
виходити за ~і чогось be beyond the
scope of smth; перевищення ~і overrunning

межув|ати дієсл. 1. (прилягати
до чогось) border on [upon] /ˈbɔ:dәr
ɒn [әˈpɒn]/ 2. (примикати до чогось)
be* contiguous to /bi: kәnˈtıgjʊәs
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tә/: повага, що ~є із захопленням
respect that is contiguous to exaltation
3. (бути на межі чогось) verge on smth
/vɜ:dʒ ɒn/ 4. (сусідувати) neighbour
(амер. neighbor) (to) /ˈneıbәr tә/
мелодика ж. melody /ˈmelәdı/:
мовленнєва ~ speech melody; ~
англійської мови English melody
мелодичн|ий прикм. melodic
/mıˈlɒdık/: ~е оформлення речення
melodic shape of a sentence; ~ий
компонент melodic component
мелодія ж. melody /ˈmelәdı/: ~ довгих речень melody of long sentences
менеджмент ч. management
/ˈmænıdʒmәnt/: кадровий ~personnel
management; ~ в освіті management
in education; ~ знань knowledge
management
менталітет
ч.
mentality
/menˈtælәtı/: національний ~ national
mentality
ментальн|ий прикм. mental
/mentl/: ~а філософія mental
philosophy
менш(е) порівн. прикм. less /les/: ~
відомий less known; це не ~ важливо
it is no less important; ми будемо мати
(значно набагато) ~ роботи we shall
have (much) less work
~ за все least of all; якомога ~ as little as
possible

меншання с. decrease /ˈdi:kri:s/;
diminution /ˌdımıˈnju:ʃn US: ˌdımıˈnu:ʃn/; reduction /rıˈdʌkʃn/
меншати дієсл. 1. (зменшуватися) diminish /dıˈmınıʃ/: ~ за законом
exp(-Ax) diminish as exp(-Ax); decrease
/dıˈkri:s/ 2. (спадати) decay /dıˈkeı/;
fall* off /fɔ:l aʊt/
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менш|ий прикм. less /les/: трохи
~ий за щось little less than smth; lesser
/lesәr/: ~е лихо з двох the lesser of two
evils; smaller /ˈsmɔ:lәr/
~ий із двох minor

мережа ж. network /ˈnetwɜ:k/:
комп’ютерна/навчальна ~ computer/
learning network; локальна комп’ютерна ~ local area network (скор. lan); ~
дитячих закладів network of children’s
establishments [institutions]; ~ шкіл
school network; net /net/
мережев|ий прикм. 1. network
/ˈnetwɜ:k/: ~а організація network
organization 2. (що стосується
компˈютерних мереж тж) on-line
/ɒn laın/: ~а модель навчання on-line
educational model
мет|а ж. aim /eım/: кінцева/
конкретна
~а
ultimate/concrete
aim; purpose /ˈpɜ:pәs/: головна ~а
конференції main purpose of the
conference; ~а виховання upbringing
purpose; здійснення ~и realization
of a purpose; із єдиною ~ою for the
single purpose; маючи на ~і with the
purpose (of); ~а вивчення курсу purpose of taking a course; продумати
та сформулювати ~у уроку think out
and formulate the aim [purpose] of a
lesson; це було зроблено з певною
~ою it was done with a definite
purpose; object(ive) /әbˈdʒekt(ıv)/:
~а викладання teaching objective; не
досягти своєї ~и fail in oneʼs object;
ставити собі за ~у set oneself as an
object; goal /gәʊl/: засіб досягнення
~и the way of reaching the goal;
поставлена ~а goal to be achieved;
досягти своєї ~и achieve [attain, gain,
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2. (спосіб виробництва чогось)
process /ˈprәʊses US: ˈprɒses/ 3. (підхід) approach /әˈprәʊtʃ/: аудіомовленнєві ~и навчання audio-lingual
approaches to teaching; вивчення ~ом
«випадок-контроль»
case-control
з ~ою purposely; мати на ~і purpose
approach study; ~ експертних оцінок
метафора ж. metaphor /ˈmetәfәr/: Delphi approach; principle /ˈprınsәpl/;
заяложена ~ hashed [overworked] scheme /ski:m/
metaphor
~ навчання вчителів, що викометод ч. 1. method /ˈmeθәd/: ристовує малі групи студентів і маз а с т а р і л и й / п р а к т и ч н и й / с т а н - лі частини навчального матеріалу
дартний/сучасний ~ out-of-date/ microteaching
practical/conventional/modern
методик|а
ж.
(сукупність
method; ~ «дивись і кажи» look методів) technique /tekˈni:k/: ~а
and say method; прямий ~ (вивчення експерименту experimental technique;
іноземної мови) direct method; ~ ~а розрахунків (при проектуванні)
навчання (викладання) teaching design
technique;
застосовувати/
method; ~ навчання (вивчення) розробити/удосконалити ~у apply/
educational
[training]
method; develop [work out]/perform a techспівставний ~ навчання іноземній nique; procedure /prәˈsi:dʒәr/: ~а обробмові comparative method of teaching ляння working up procedure; methods
a foreign language; ефективність/ /ˈmeθәdz/: загальна ~а general
помилковість ~у effectiveness / methods; ~а викладання [навчання]
fallacy of a method; вибирати/ teaching methods; ~а експерименту
застосовувати ~ choose/apply [use] methods of experimenting; володіти
a method; упроваджувати нові ~и своїм предметом і ~ою його
introduce new [novel] methods; вони викладання be thoroughly familiar
мають власний ~ підготовки пра- with oneʼs subject and with the
цівників they have their own method methods of teaching
методист ч. methodist /ˈmeθәdıst/;
of training people; ~, що добре
себе зарекомендував well-behaved specialist in educational methods
method; сучасні ~и навчання мови /ˈspeʃәlıst ın ˌedʒʊˈkeıʃәnl ˈmeθәdz/;
modern methods of language teaching; counselor /ˈkaʊnsәlәr/: шкільний ~
procedure /prәˈsi:dʒәr/: ~ випробувань school guidance counselor; context
testing procedure [method]; technique specialist /ˈkɒntekst ˈspeʃәlıst/
методичн|ий прикм. 1. metho/tekˈni:k/: володіти ~ами виховання
та навчання be skilled in the tech- dic(al) /mıˈθɒdık(l)/: організаційноnique of education and instruction; ~и ~і документи organizational and
керівництва management techniques methodical documents; systematic
reach] oneʼs goal [object, aim]; end
/end/: аналіз засобів – ~и means –
end analysis; досягти ~и accomplish
end; з цією ~ою ми дослідили кілька
випадків to this end we investigated
several cases

239

УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКИЙ НАВЧАЛЬНИЙ СЛОВНИК

/ˌsıstәˈmætık/ 2. (про прийом викладання тощо) instructional /ınˈstrʌkʃәnl/:
~ий матеріал instructional material;
~ий центр instructional material centre
(амер. center); ~і матеріали instructional
aids; methodological /ˌmeθәdәˈlɒdʒıkl/:
~і рекомендації methodological advice;
організувати ~у допомогу вчителям
arrange methodological help to teachers

~а розробка (теми, уроку тощо)
illustrative unit; (посібник) curricular guides
on methods

методичність ж. methodicalness
/mıˈθɒdıkәlnıs/
методично присл. methodically
/mıˈθɒdıklı/
методологічн|ий прикм. methodological
/ˌmeθәdәˈlɒdʒıkl/:
~а
проблема methodological problem;
~е питання methodological question;
система ~их прийомів the system of
methodological advices
методологія ж. methodology
/ˌmeθәˈdɒlәdʒı/: ~ науки methodology
of science
метричн|ий прикм. metric
/ˈmetrık/: ~а система metric system
введення ~ої системи metrication

механізм ч. (сукупність процесів,
явищ) mechanism /ˈmekәnızәm/: закономірності та ~и розвитку людини
regularities and mechanisms of human
development; ~ прийняття рішень
decision-making mechanism
механіка ж. mechaniсs
/mıˈkænıks/: ~ уявлень псих. mechanics of ideas
механiчн|ий прикм. mechaniсal
/mıˈkænıkl/: ~е запам’ятовування
mechanical memorizing; ~е перенесення
чийогось
досвіду
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mechanical application of smbʼs
methods
милосердя с. charity /ˈtʃærәtı/
мимовiльн|ий прикм. involuntary
/ınˈvɒlәntrı US: ınˈvɒlәnterı/: ~а дія/
увага псих. involuntary act/attention;
~ий рух псих. involuntary movement;
reflex
минати дієсл. 1. pass /pɑ:s US:
pæs/ 2. (про час) slip by /slıp baı/
3. (закінчуватися) be* over /bi:
ˈәʊvәr/: час минув time is over
4. (залишати позаду себе) pass
through /pɑ:s (US: pæs) θru:/
минуле с. past /pɑ:st/: осмислювати ~ reflect on the past
минул|ий прикм. 1. past /pɑ:st/:
зробити висновки з ~ого досвіду
reason from past experience; один із
маловідомих письменників ~ого
століття one of the fameless writers
of the past century 2. (останній) last
/lɑ:st US: læst/: за ~ий місяць for the
last month; цю статтю було опубліковано в ~ому році the article was
published last year
мислення с. 1. thought /θɔ:t/:
активність ~ дітей на уроці activity
of children’s thought at the lesson;
процесс ~ thought process 2. (розум,
менталітет) mentality /menˈtælәtı/:
відстале ~ backwards mentality
3. (дія) thinking /ˈθıŋkıŋ/: абстрактне/
конкретне ~ abstract/concrete thinking; діалектичне ~ dialectical mode
of thinking; розвиток ~ в процесі
учіння development of the thinking
in the process of learning; стиль
~ direction in thinking; reasoning
/ˈri:znıŋ/: дедуктивне/індуктивне ~
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deductive/inductive reasoning; тести
на логічне ~ reasoning tests
мислити дієсл. 1. think* /θıŋk/:
здатність ясно ~ ability to think clearly
2. (про щось) think* (of, about) /θıŋk
(әv, әˈbaʊt)/
мисль ж. 1. thought (of, about)
/θɔ:t (әv, әˈbaʊt)/; reflection /rıˈflekʃn/
2. (ідея, поняття, принципи) idea
/aıˈdıә/; notion /ˈnәʊʃn/ 3. (концепція)
conception /kәnˈsepʃn/; див. ще думка
мистецтв|о с. 1. art /ˈɑ:t/: ~о
виховання дітей art of educating
children; історія/(ви)твір ~а history/
work of art; народне ~о folk art;
образотворчі ~а fine arts 2. (майстерність) skill /skıl/: ~о мовлення
speech skill
~о тестування docimology

мистецьк|ий прикм. art /ˈɑ:t/:
~а діяльність/освіта art activity/
education
миттєв|ий прикм. 1. (що триває
мить) momentary /mәʊˈmәntәrı
US: mәʊˈmәnterı/: ~е коливання
momentary hesitation 2. (миттєвої дії) snap-action /snæpˈækʃn/
3. (моментальний) instantaneous
/ˌınstәnˈteınıәs/: ~е рішення instantaneous decision 4. (швидкоплинний)
fleeting /ˈfli:tıŋ/
мить ж. instant /ˈınstәnt/; moment
/ˈmәʊmәnt/; wink /wıŋk/
мігрант ч. migrant /ˈmaıgrәnt/:
дитина робочих-~ів migrant worker’s
child; ~ у другому поколінні second
generation
migrant;
робочий-~
migrant worker
міграцiйн|ий прикм. migration
/maıˈgreıʃn/: ~і потоки migration flows

~а політика policy for foreigners

міграці|я ж. migration
/maıˈgreıʃn/: теорія ~ї law of
migration; трудова ~я labour (амер.
labor) migration
мігрувати дієсл. migrate
/maıˈgreıt US: ˈmaıgreıt/
між прийм. 1. between /bıˈtwi:n/:
відмінність ~ істотним і неістотним
difference between substantials and
circumstantials 2. (серед) among
/әˈmʌŋ/: ~ іншим among other things
~ тим in the meantime

міжгалузев|ий прикм. interindustry /ˌıntәrˈındәstrı/: ~а конкуренція
interindustry competition; intersectoral
/ˌıntәˈsektәrәl/: ~ий науково-технічний комплекс intersectoral
scientific and technological complex;
interbranch /ˌıntәˈ brɑ:ntʃ/
міждисциплінарний прикм. interdisciplinary /ˌıntәˈdısıplınәrı US:
ˌıntәˈdısıplınerı/: ~ іспит/підхід/
семінар interdisciplinary exam/
approach/ seminar; multisubject
/ˌmʌltıˈsʌbdʒıkt/
міжнародн|ий
прикм.
international /ˌıntәˈnæʃnәl/: ~а конвенція/
організація/освіта/угода international
convention/organization/education/
agreement;
~е
взаєморозуміння/
право/регулювання/співробітництво international understanding/
law/ regulation/cooperation; ~ий обмін
international exchange; ~і звˈязки
international relations
мікроелектроніка ж. microelectronics /ˌmaıkrәʊˌılekˈtrɒnıks/
мікроклiмат ч. microclimate
/ˌmaıkrәˈklaımıt/: сприятливий пси241
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хологічний ~ pleasant psychological
microclimate
мікросередовище
ч.
microenvironment /ˌmaıkrәınˈvaıәrәnmәnt/
мікрофiльм ч. microfilm
/ˈmaıkrәʊfılm/
мільйон ч. million /ˈmılıәn/
мільярд ч. бр. milliard /ˈmılıɑ:d/;
амер. billion /ˈbılıәn/: ~ операцій за
секунду комп. billion instructions
per second (скор. BIPS); a thousand
million /ә ˈθaʊznd ˈmılıәn/
мiміка ж. mimic art /ˈmımık ˈɑ:t/;
miming /ˈmımıŋ/
мімiчний прикм. (про рухи
обличчя) facial /ˈfeıʃl/: ~і рухи facial
expressions
мінімальн|ий прикм. minimal
/ˈmınıml/: ~а мета minimal target;
minimum /ˈmınımәm/: ~а дистанція
minimum distance; ~е покарання
mimimum penalty
мінімально присл. minimally
/ˈmınımlı/
~ необхідна вправність minimum
competencies; ~ необхідний вік minimum
age

мінімізувати дієсл. minimize
/ˈmınımaız/: ~ ризик minimize the risk
мінімум ч. minimum /ˈmınımәm/:
кандидатський ~ minimum requirements for a Candidat’s degree;
~ знань (з предмета) required
minimum of knowledge; словник-~
minimum vocabulary
зводити до ~у minimize

міністерство с. ministry /ˈmınıstrı/:
~ освіти Ministry of Education;
board /bɔ:d/; office /ˈɒfıs US: ˈɔ:fıs/;
амер. department /dıˈpɑ:tmәnt/
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мінiстр ч. Minister /ˈmınıstәr/: ~
освіти Minister of Education; Secretary
/ˈsekrәtrı US: ˈsekrәterı/

його було призначено ~ом освіти
he received the portfolio of education

мінливий прикм. changeable
/ˈtʃeındʒәbl/; unsteady /ˌʌnˈstedı/
мінливість ж. changeability
/tʃeındʒәˈbılıtı/;
unsteadiness
/ˌʌnˈstedınıs/
міняти дієсл. 1. (змінювати,
перемінювати) change /tʃeındʒ/: ~
свою думку change oneʼs opinion;
vary /ˈveәrı/: ~ методи/програму vary
the methods /program 2. (обмінювати) exchange /ıkˈstʃeındʒ/
мір|а ж. 1. measure /ˈmeʒәr/:
~а адекватності псих. measure of
adequacy; понад ~у above measure;
втратити чуття ~и know no measure
2. (ступінь, розмір) extent /ıkˈstent/:
до певної ~и to some extent; значною
~ою to a great extent; gauge (амер.
gage) /geıdʒ/; standard /ˈstændәd/
3. (межа) limit /ˈlımıt/
у ~у можливості (наскільки можна) as
far as possible

мірило с. unit of measure /ˈju:nıt
әv ˈmeʒәr/; scale /skeıl/; gauge (амер.
gage) /geıdʒ/; див. тж масштаб
мірка ж. 1. (дані, що визначають розміри чогось) measurements
/ˈmeʒәmnts/ pl. 2. (предмет для
вимірювання) measure /ˈmeʒәr/
міркуван|ня с. 1. reflection
/rıˈflekʃn/: альтернативні ~ня alternative reflections; speculation
/ˌspekjʊˈleıʃәn/: слугувати приводом
для різних ~ь be the subject of much
speculation 2. (виклад поглядів,

UKRAINIAN-ENGLISH LEARNING DICTIONARY

трактат)
discourse
/ˈdıskɔ:s/
3. (логічний хід думок) reason(ing)
/ˈri:zn(ıŋ)/: ~ня, що не виходять
за межі логічного кола circular
reasoning 4. (обдумування) cogitation
/ˌkɒdʒıˈteıʃn/ 5. (роздуми) meditation
/ˌmedıˈteıʃn/ 6. (думка) opinion
/әˈpınıәn/ 7. (план, припущення)
consideration /kәnˌsıdәˈreıʃn/: ~ня
з приводу дискусії considerations
regarding the discussion
міркувати дієсл. 1. reflect
(on, upon) /rıˈflekt (ɒn, әˈpɒn)/;
meditate (on, upon) /ˈmedıteıt (ɒn,
әˈpɒn)/; reason /ˈri:zn/ 2. (наводити
міркування) argue /ˈɑ:gju:/; reason:
~ за аналогією reason from analogy
3. (обдумувати) cogitate /ˈkɒdʒıteıt/;
think /θıŋk/: ~ вголос think aloud;
speculate /ˈspekjʊleıt/
міряти дієсл. 1. (знаходити чисельне значення величини) measure /ˈmeʒәr/
2. (товщину, рівень) gauge (амер. gage)
/geıdʒ/ 3. (бути мірою чогось) give* a
measure of smth /gıv ә ˈmeʒәr әv/
містит|и дієсл. contain /kәnˈteın/:
книжка ~ь багато корисних відомостей
the book contains a good deal of useful
information; comprise /kәmˈpraız/:
програма його занять ~ь англійську
мову, історію та математику his course
of study comprises English, history and
mathematics; hold /hәʊld/; encompass
/ınˈkʌmpәs/: доповідь ~ь низку питань
the report encompasses a number of
problems; include /ınˈklu:d/: ~и багато
корисних відомостей include much
useful information
міститися дієсл. be* contained
/bi: kәnˈteınd/

місткий прикм. 1. capacious
/kәˈpeıʃәs/ 2. (про приміщення)
spacious /ˈspeıʃәs/; roomy /ˈru:mı/
місткість ж. 1. capacity /kәˈpæsәtı/
2. (приміщення) roominess /ˈru:mınıs/
~ пам’яті memory size

мiсто с. 1. town /taʊn/: місто і
село town and country; провінційне ~
provincial town 2. (у США про будьяке, у Великій Британії про дуже
велике) city /ˈsıtı/
місц|е с. 1. (у різн.знач.) place
/pleıs/: вузьке ~е перен. tight place; ~е
мешкання/роботи place of residence/
work; переходити з ~я на ~е move
from place to place; поставити когось
на ~е put smb in his place; пусте
~е empty place 2. (що чимось вирізняється) spot /spɒt/: болюче ~е
tender spot 3. (простір, площа) area
/ˈeәrә/; room /ru:m/: ~е відпочинку (у
навчальному закладі) common room;
space /speıs/: за умови наявності
вільних ~ь (здійснювати прийом
студентів) on a space available
basis 4. (положення) position /pәˈzıʃn/:
займати дуже скромне ~е occupy a
modest position 5. (частина тексту)
passage /ˈpæsıʤ/: ~е, вирване з
контексту passage divorced from its
context; це ~е (у книзі) є зовсім не
розумілим this passage makes nonsense
автоматизоване робоче ~е work-station

місцев|ий прикм. local /ˈlәʊkl/:
~а громада local community; місцевий бюджет /уряд local finance/
government; native /ˈneıtıv/
міський прикм. town /taʊn/; city
/ˈsıtı/; urban /ˈɜ:bәn/: ~а молодь/школа
urban youth/ school; ~е населення/
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середовище urban population/envi- множать) multiplier /ˈmʌltıplaıәr/
ronment
2. (елемент розвинення у добуток)
~е самоврядування municipal self- factor /ˈfæktәr/: ваговий/масштабний/
governement
нормувальний/числовий ~ weightмітка ж. 1. label /ˈleıbl/ 2. (знак) (ing)/scale/ normalization/numerical
mark /mɑ:k/; sign /saın/
factor
міфологі|я ж. mythology
мобільний
прикм. mobile
/mıˈθɒlәdʒı/: Юпітер у римській ~ї /ˈmәʊbaıl US: ˈmәʊbl/
ототожнюється із Зевсом у грецькій
мобільність ж. 1. mobility
mythology identifies the Roman /mәʊˈbılәtı/:
~
учителя/учнів
Jupiter with the Greek Zeus
teacher/pupil mobility; професійна
міцн|ий прикм. 1. (у різн. знач.) ~ (здатність змінювати професію)
strong /strɒŋ/: ~ий організм strong occupational mobility; соціальна ~
organism 2. (стійкий) firm /fɜ:m/: social mobility 2. прогр. portability
чим свідомішою є праця учнів, /ˌpɔ:tәˈbılәtı/: ~ програмних засобів
тим ~іші знання the more conscious software portability
the work of the pupils, the firmer the
мов|а ж. 1. language /ˈlæŋgwıdʒ/:
knowledge is
ділова/жива/штучна ~а business/
мiцність ж. 1. strength /streŋθ/: living/artificial language; ~а викритика випробовує ~ людини кладання
teaching
[instruction]
criticism tests a man’s strength language; ~а жестів [знаків] sign
2. (становища тощо) stability language; бути написаним важкою/
/stәˈbılәtı/; firmness /ˈfɜ:mnıs/
легкою ~ою be written in a difficult/
мнемоніка
ж.
(мистецтво an easy language; учитель іноземної
запамʼятовування)
mnemonics ~и language master [teacher];
/nıˈmɒnıks/: ~ спирається на асоці- вільно володіти ~ою have a good
ації між конструкціями, що легко command of the language; вивчання/
запам’ятовуються, з даними, які викладання ~и language learning/
треба запамˈятати mnemonics rely teaching; збагачувати/опановувати
on associations between easy-to- ~у enrich/learn [master] a language;
remember constructs to the data that is ми не спромоглися знайти спільну
to be remembered
~у we couldnˈt find a common
мнемонiчн|ий прикм. mnemonic language; tongue /tʌŋ/: рідна ~а
/nıˈmɒnık/: користуватися ~ими the mother tongue; native language
прийомами use mnemonic devices
2. (мовлення) speech /spi:ʧ/: культура
множити дієсл. 1. мат. multiply мовлення ~и refinement of speech;
/ˈmʌltıplaı/ 2. (збільшувати щось виправлення недоліків мовлення ~и
кількісно; примножувати) increase у дітей correction of speech defects
/ınˈkri:s/; augment /ɔ:gˈment/
in children; уповільнений розвиток
множник ч. 1. (те, на що мовлення ~и у дітей retarded
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development of speech in children обмеження ~і model restrictions;
розроблення [створення]/тестування
~і model development/validation;
конструювати ~ь develop model; ~ь
не витримує експериментальної
перевірки model fails the test
мовленнєвий прикм. speech 2. (формальний опис задачі, процесу)
/spi:ʧ/: ~ акт speech act; ~ апарат problem setup /ˈprɒblәm ˈsetʌp/
organs of speech
модельн|ий прикм. model /ˈmɒdl/:
мовлення с. speech /spi:ʧ/: розлад ~і розрахунки model calculations
~ speech disorder
модельований прикм. model(l)ed
мовн|ий
прикм.
linguistic /ˈmɒdld/
/lıŋˈgwıstık/; language /ˈlæŋgwıdʒ/:
моделювання с. 1. (виготовляння
~а майстерність language skill; ~ий моделей) model(l)ing /ˈmɒdlıŋ/: матебарˈєр language barrier; speech /spi:ʧ/: матичне ~ mathematical modeling;
мовні навички speech habits
~ взаємовідносин учителя та учнів
мовознавство с. linguistics modeling of the teacher and pupils rela/lıŋˈgwıstıks/ (вживається як sing.): tionship; model-making /ˈmɒdlˈmeıkıŋ/:
загальне/прикладне/порівняльне ~ технічне ~ technical model-making
general/applied/comparative linguis- 2. (процесів, явищ із застосуванням
tics; philology /fıˈlɒlәdʒı/
компʼютерів) simulation /ˌsımjʊˈleıʃn/:
мовознавч|ий прикм. linguistic досліджування шляхом ~ simulation
/lıŋˈgwıstık/: ~і дослідження/методи/ study; методика комп’ютерного
проблеми linguistic studies/methods/ ~ computer simulation technique;
problems; philological /fılәˈlɒdʒıkl/
чисельне ~ numerical simulation
могти дієсл. 1. (бути спромоделювати дієсл. 1. (створюваможним) be* able /bi: ˈeibl/; can* ти модель чогось) model /ˈmɒdl/
/kәn/: цього не може бути it canˈt be 2. (імітувати процеси, явища, особл. із
2. (у значенні дозволу) may* /meı/: застосуванням компʼютерів) simulate
ви могли б це знати you might have /ˈsımjʊleıt/: ~ процес на компˈютері
known that; могло б бути краще it simulate process with a computer; ~
might be better
ситуації реального життя simulate
може бути perhaps; maybe
real-life
модел|ь ж. 1. model /ˈmɒdl/:
модернізація ж. modernization
адекватна/діюча/навчальна/типо- /ˌmɒdәnaıˈzeıʃn US: ˌmɒdәnıˈzeıʃn/:
ва ~ь fine/working /instruction ~ устатковання modernization of
[teaching]/typical model; ~ь навчання equipment; updating /ˌʌpˈdeıtıŋ/
teaching model; вимоги до ~і model
модернізований прикм. moderrequirements; ~ь формування вражень nized
/ˈmɒdәnaızd/;
updated
псих. impression formation model; /ˌʌpˈdeıtıd/
про це не може бути й ~и у значенні
бесіда, розмова it is out of the question;
рідна ~а для першого/другого класу
(хрестоматія для початкових класів)
first/second reader
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модернізувати дієсл. modernize
/ˈmɒdәnaız/; update /ˌʌpˈdeıt/; style
/staıl/
модифікація ж. 1. modification
/ˌmɒdıfıˈkeıʃn/ 2. (переробляння з
метою пристосування) adaptation
/әˌdæpˈteıʃn/
модифікований прикм. modified
/ˈmɒdıfaıd/
модифікування с. modification
/ˌmɒdıfıˈkeıʃn/
модифікувати дієсл. modify
/ˈmɒdıfaı/
модуль ч. (блок, елемент) module
/ˈmɒdju:l US: ˈmɒdʒu:l/: ~ засвоєння
знань knowledge acquisition module;
~ питань і відповідей questionanswering module
модульн|ий прикм. modular
/ˈmɒdju:lәr US: ˈmɒdʒu:lәr/: ~е
навчання modular training
можлив|ий прикм. possible
/ˈpɒsәbl/: єдино ~ий спосіб (розвʼязання задачі тощо) the only possible
way; ~е рішення/ускладнення possible solution/complication; feasible
/ˈfi:zәbl/: мало ~ий hardly feasible
мало ймовірний

робити все ~е do oneʼs best [utmost];
do all in oneʼs power; ~ий хід подій the
chapter of possibilities

of certain knowledge acquisition
2. (зручний випадок нагода) opportunity /ˌɒpәˈtju:nәtı US: ˌɒpәˈtu:nәtı/:
мати усі ~ості для одержання
освіти have every opportunity for
getting an education; ~ості освіти
educational opportunities; надавати
~ості для одержання освіти afford
[give] educational opportunity; не
мати ~ості have no opportunity;
скористатися
~істю
take
an
opportunity; chance /tʃɑ:ns US:
tʃæns/: він не мав ~ості вчитися he
was not given the chance to learn у
прикладах немає «випадковості» як
епізоду, є сталість, системність

виробничі ~ості production potentialities [possibilities]; ~ість вибору
option; потенційна ~ість potentiality;
potential; що має ~ість enabling

можливо присл. 1. possibly
/ˈpɒsәblı/; probably /ˈprɒbәblı/
2. (вставне слово) maybe /ˈmeıbi:/;
perhaps /pәˈhæps/; it is possible
/ıt ız ˈpɒsәbl /: ~, цю проблему
буде вирішено it is possible that the
problem will be solved

дуже ~ very likely; якщо ~ if possible у
знач можна, можна розпочинати

можливості мн. ж. (внутрішні
сили, ресурси) means /mi:nz/; resourможлив|ість ж. 1. possibility ces / rıˈsɔ:sәz US: ˈri:sɔ:rsәz/
функційні ~ functional capabilities
/ˌpɒsәˈbılәtı/: необмежені/обмежені
можна предик. 1. (є умови чи
~ості limitless /limited possibilities;
виховні ~ості уроку educational можливості здійснення чогось) one
possibilities of a lesson; іншої can* (+ inf.) /wʌn kәn/: це можна
~ості не існує no other possibility зробити it can be done; it is possible
exists; scope /skәʊp/; attainability /ıt ız ˈpɒsәbl/ 2. (дозволено) one [you]
/әˌteın әˈbılәtı/: ~ість оволодіти may* (+ inf.) /wʌn [ju:] meı/: ~ додати
певними знаннями attainability it may be added 3. (у запитаннях)
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may* (one) /meı (wʌn)/: ~ (мені) подумати? may I think a while?
мозок ч. brain /breın/: травма
мозку brain injury
молодий прикм. young /jʌŋ/: ~ вік
(18-30 років) young adult; ~ робітник
young worker у знач «недосвідчений»
молодiжн|ий прикм. youth /ju:θ/:
~а група/зайнятість/організація/
політика youth group/employment/
organization/policy; ~е безробіття
youth unemployment; ~ий гуртожиток
/клуб/рух/центр youth hostel/club/
movement/centre (амер. center); ~і
заворушення youth unrest; for youth
/fәr ju:θ/
молодш|ий прикм. junior
/ˈdʒu:nıәr/: ~ий науковий співробітник junior scientific research
worker; ~і класи junior forms
молодь ж. youth /ju:θ/; young
people /jʌŋ ˈpi:pl/
учнівська ~ students

моніторинг
ч.
monitoring
/ˈmɒnıtәrıŋ/: ~ впливу проекту
на довкілля project’s impact on
environment monitoring; неперервний ~ on-line monitoring
монографія ж. monograph
/ˈmɒnәgrɑ:f US: ˈmɒnәgræf/; treatise
/ˈtri:tıs/: ~ з чогось a treatise (up)on smth
монолог ч. monologue /ˈmɒnәlɒg/:
внутрішній ~ inner monologue
монологiчний прикм. monologic(al) /mɒnәˈlɒdʒık(l)/
монополія
ж.
monopoly
/mәˈnɒpәlı/: ~ на освіту monopoly on
education
мораль ж. 1. (code of) morals
/(kәʊd әv) ˈmɒrәlz (US: ˈmɔ:rәlz)/; ethics
/ˈeθıks/ 2. (як соціальний інститут)
morality /mәˈrælәtı/: прописна ~
copy-book morality
мораль|ний прикм. moral /ˈmɒrәl
US: ˈmɔ:rәl/: ~а цінність moral value;
~е виховання/право moral education/
right; ~ий аспект проблеми the moral
phase of a problem; ~ий обов’язок/
розвиток moral duty/development;
~і принципи, що об’єднують суспільство moral principles by which
society coheres; ethical /ˈeθıkl/

момент ч. 1. (час) instant /ˈınstәnt/:
у цей ~ at given instant; point /ˈpɔınt/:
основні ~и main points; moment
/ˈmәʊmәnt/: зручний ~ opportune
moment 2. (риса, особливість)
feature /ˈfi:tʃәr/; aspect /ˈæspekt/:
розважальний ~ (у навчанні) enter~ий стан morale; надати ~у підтримку
tainment aspect; це цікавий ~ that is bolster up smbʼs courage
an interesting aspect of the matter
моральність
ж.
morality
критичний [вирішальний] ~ crisis; /mәˈrælәtı/
edge
морфологiчн|ий прикм. morphoмоментальн|ий прикм. instan- logical /mɔ: fәˈlɒdʒıkl/: ~а будова
taneous /ˌınstәnˈteınıәs/: ~е рішення слова morphological composition of a
instantaneous decision
word
морфологія ж. morphology
моментально присл. instantly
/ˈınstәntlı/; in a moment /ın ә ˈmәʊ- /mɔ:ˈfɒlәdʒı/
мотив ч. 1. (причина) motive
mәnt/
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/ˈmәʊtıv/: ~ досягнення майстерності
mastery motive; психологічний/
соціальний ~ psychological/social
motive; reason /ˈri:zn/: викласти
~и give reasons; знайти слушні ~и
discover good reasons; cause /kɔ:z/
2. муз. tune /tju:n US: tu:n/
мотивація
ж.
motivation
/mәʊtıˈveıʃn/: ~ прагнення успіху псих.
achievement motivation; ~ у навчанні
motivation for studies; reason /ˈri:zn/
мотивований прикм. motivated
/ˈmәʊtıveıtıd/
мотивування с. 1. (дія) motivating /ˈmәʊtıveıtıŋ/; motivation
/mәʊtıˈveıʃn/ 2. (сукупність мотивів)
reasons /ˈri:znz/
мотивувати дієсл. motivate
/ˈmәʊtıveıt/; reason /ˈri:zn/: ~ тим,
що … reason that …; give* reasons for
/gıv ˈri:znz fәr/; find* a motive (for)
/faınd ә ˈmәʊtıv (fәr)/
мрi|я ж. dream /dri:m/: ~ї здійснюються dreams come true; одвічна
~я людей the age-old dream of men
мудр|ий прикм. wise /ˈwaız/: ~а
людина рідко змінює свою думку,
дурна – ніколи a wise man seldom
change his mind, a fool never does
мудріст|ь ж. wisdom /ˈwızdәm/:
народна ~ь folk wisdom; поєднувати
силу юності з ~ю старості join the
strength of youth and the wisdom of
age
мужність ж. courage /ˈkʌrıdʒ/:
виявляти ~ show courage; мати ~
обстоювати свої переконання have
the courage of oneʼs convinctions;
manhood /ˈmænhʊd/
музей ч. museum /mju:ˈzıәm/: ~
образотворчих мистецтв Museum of
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Fine Arts; педагогічний ~ Museum of
Education
музик|а ж. music /ˈmju:zık/:
учитель/учителька ~и music-master/mistress; вокальна/класична ~а
vocal/classic music; ~а та рух music
and movement; знати й розуміти ~у
know and appreciate music; навчити
розуміти ~у teach to appreciate music
музикальн|ий прикм. musical
/ˈmju:zıkl/: ~а памˈять musical memory
~ий слух an ear for music

музичн|ий
прикм.
musical
/ˈmju:zıkl/: ~ий інструмент musical
instrument;
music
/ˈmju:zık/:
~а освіта/терапія/школа music
education/therapy/school
мультимедiйн|ий прикм. multimedia /ˈmʌltımi:dıә/: ~а навчальна
аудиторія/система multimedia classroom/system; ~ий метод навчання
multimedia method; ~ий центр
multimedia centre
мультиплікацiйний
прикм.
animated
/ˈænımeıtıd/;
cartoon
/kɑ:ˈtu:n/: ~ фільм cartoon film
муляж ч. plaster cast /ˈplɑ:stәr kɑ:st
US: ˈplæstәr kæst/; moulage /mu:ˈlɑ:ʒ/
мусити дієсл. 1. (бути повинним)
must* /mʌst/; ought* (to + inf.) /ɔ:t
(tә)/; have* (to + inf.) /hæv (tә)/
2. (бути змушеним) be* forced (to +
inf.) /bi: fɔ:st (tә)/
мутизм ч. псих. (відмова від
мовленнєвого спілкування) aglossia
/eıˈglɒsıә/; mutism /ˈmju:tızm/
м’язов|ий
прикм.
muscular
/ˈmʌlskjlәr/: зміцнювати ~у систему
дитини build up the childˈs muscular
system
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Н

на прийм. 1. (у відповідь на
запитання «де?») at /әt/: на роботі
at work; на уроці at a lesson; on /ɒn/:
на пˈяти сторінках on five pages; на
стіні on the wall; in /ın/: на свіжому
повітрі in the open air 2. (у відповідь на запитання «куди?») in /ın/:
класти на місце put back in place; on
/ɒn/: класти на стіл put on the table;
to /tә/: на урок to a lesson; into /ˈıntә/:
поділ на класи division into classes;
toward(s) /tәˈwɔ:d(z)/: успіхи на шляху
до демократії progress towards
democracy 3. (у відповідь на запитання «на кого/що?», «з якою метою?»)
at /әt/: дивитися на щось look at
smth; by /baı/: населення збільшилося на мільйон the population has
increased by a million; помножити чотири на два multiply four by
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two; for /fәr/: по книзі на кожного
учня a book for each student; урок на
завтра the lesson for tomorrow; план
на цей рік the plan for this year; into
/ˈıntә/: on /ɒn/: величезний вплив
на розвиток науки a strong influence
on developments in science; upon
/әˈpɒn/: розраховувати/спиратися на
когось/щось count/base (up)on smb/
smth; to /tә/: покласти на музику set
to music

на біду unfortunately; на канікулах
during the vacation; на минулому/
цьому тижні last/ this week; на мою
думку in my opinion; на цей раз this
time; на щастя fortunately

набагато присл. much /mʌtʃ/: ~
більше/менше much more/less; far
/fɑ:r/: ~ більше /краще far more/better;
~ важче far more difficult; це ~ важливіше that’s far more important; by
far /baı fɑ:r/: його робота ~ краща за
інші his work is the best by far
набирати дієсл. 1. (брати,
збирати) gather /ˈgæðәr/; pick /pık/;
collect /kәˈlekt/ 2. (набувати) assume
/әˈsju:m US: әˈsu:m/: ~ форми [вигляду]
assume the form 3. (текст тощо) set*
up /set ʌp/: ~ слово великими літерами
set up a word in capitals
набір ч. 1. (сукупність чогось) set
/set/: ~ даних data set; стандартний
~ готових формул standard set of
ready-made formulas; array /әˈreı/:
переконливий ~ статистичних
даних an imposing array of statistic
2. (комплект інструментів) kit /kıt/
3. (процес набирання тексту) typesetting /ˈtaıpsetıŋ/ 4. (набраний текст)
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composition (type) /ˌkɒmpәˈzıʃn (taıp)/
5. (студентів тощо) selection /sıˈlekʃn/:
відкривати/припиняти/подовжувати
~ begin/terminate/prolong selection of
applicants; intake (of students) /ˈınteık
(әv ˈstju:dnts (US: ˈstu:dnts))/
наближати дієсл. draw* [bring*]
nearer [closer] /drɔ: [brıŋ] nıәrәr
[klәʊsәr]/: наблизити книжку до очей
bring the book nearer [closer] to oneʼs
eyes
наближення с. 1. approach(ing)
/әˈprәʊtʃ(ıŋ)/ 2. мат. approximation
/әˌprɒksıˈmeıʃn/
набува|ти дієсл. 1. acquire
/әˈkwaiәr/: ~ти ваги перен. acquire
significance;
~ти
майстерності
acquire skill; gain /geın/: ~ти досвіду
gain in experience; із кожним днем
він ~є впевненості he is gaining
confidence every day 2. (значення)
take* on /teık ɒn/; assume /әˈsju:m
US: әˈsu:m/: ~ти значення take on
[assume] value
~ти чинності come into being/force;
юр. (про документ) come into effect

набути|й прикм. obtained
/әbˈteınd/: використання ~х знань
у розв’язанні практичних завдань
using obtained knowledge in solving
practical problems
набуток ч. property /ˈprɒpәtı/;
possessions /pәˈzeʃn/
набуття с. acquisition /ˌækwıˈzıʃn/:
~я знань/навичок acquisition of
knowledge/skills
навантаження с. 1. (дія) loading
/ˈlәʊdıŋ/ 2. (те, чим навантажено)
load /lәʊd/: навчальне ~ academic
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[teaching] load; річне/щоденне/що- йому пояснив he didn’t understand it
тижневе ~ yearly/dayly /weekly load; even after I explained
збільшити/скоротити навчальне ~
навіювання с. suggesting
вчителя increase/reduce the teacher’s /sәˈdʒestıŋ/
load
~ ідей indoctrination
громадське ~ social obligations;
навiювати дієсл. suggest
неповне/повне ~ (у роботі) part/full /sәˈdʒest/: ~ комусь думку suggest an
time job
idea to smb/
навантажувати дієсл. перен.
навколишн|ій прикм. surroburden (with) /bɜ:dn (wıð)/; keep* unding
/sәˈraʊndıŋ/;
environing
busy (with) /ki:p ˈbızı (wıð)/
/ınˈvaıәrәnıŋ/; neighbouring (амер.
навдалу присл. at random /әt neighboring) /ˈneıbәrıŋ/
ˈrændәm/: вибраний ~ chosen at
~є оточення surroundings; environrandom; by chance /baı tʃɑ:ns (US: ment
навколо присл. round /raʊnd/: ~
tʃæns)/
наведення с. 1. (фактів, світу round the world; around
аргументів) adduction /әˈdʌkʃn/; /әˈraʊnd/: діти скупчилися ~ вчителя
adducting /әˈdʌktıŋ/ 2. (порядку, children trooped around the teacher
навмання присл. at random /әt
дисципліни тощо) putting /pʊtıŋ/:
~ порядку putting in order; getting ˈrændәm/: сказати щось ~ say smth
/getıŋ/; establishing /ıˈstæblıʃıŋ/: ~ at random; by chance /baı tʃɑ:ns (US:
дисципліни establishing of discipline tʃæns)/; at [by] haphazard /әt [baı]
~ доказів production of proofs; ~ hæpˈhæzәd/
навмисне, навмисно присл.
прикладів giving examples
навич|ка ж. 1. (досвід) practice on purpose /ɒn ˈpɜ:pәs/; purposely
/ˈpræktıs/; experience /ıkˈspıәrıәns/; /ˈpɜ:pәslı/: я зробив це ~ I did it
skill /skıl/: автоматичність ~ок purposely; intentionally /ınˈtenʃәnәlı/
навмисн|ий прикм. intentional
automatic character of skills; ~ки
щоденного життя daily living skills /ınˈtenʃәnl/: ~е забування псих.
2. (звичка) habit /ˈhæbıt/: гігієнічні intentional forgetting; deliberate
~ки hygienic habits; ~ки самостійної /dıˈlıbәrәt/: ~е наслідування deliроботи (учнів) independent study berate imitation
наводи|ти дієсл. 1. (вказувати
habits; формування ~ок у дітей
шлях) direct /dıˈrekt/; guide /gaıd/
formation of habits in children
навідн|ий прикм. leading /ˈli:dıŋ/: 2. (цитати, приклади тощо) cite
/saıt/: ~ти приклади з життя cite
~е питання leading question
навіть част. even /ˈi:vn/: ~ гірше/ examples from real life; set* up /set
краще even worse/better; він не ʌp/: цей приклад ~вся у багатьох
зрозумів цього ~ після того, як я лекціях this was the model set up in
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many lectures; give* /gıv/: учитель
навів кілька прикладів, щоб учні
краще зрозуміли правило the teacher
gave several examples for the pupils to
understand the rule better
~ти докази produce proofs; ~ти на
думку suggest; ~ти порядок make order

навпаки присл. 1. (зовсім інакше)
the other way round /ðә ˈʌðә weı raʊnd/
2. (вставне слово) on the contrary
/ɒn ðә ˈkɒntrәrı (US: ˈkɒntrerı)/
3.
(протилежно)
conversely
/kәnˈvә:slı/: і ~ and conversely; лат.
vice versa /ˈvaısı ˈvɜ:sә/

розуміти ~ interpret by contraries;
якраз ~ just [quite] the reverse [opposite]

на(в)проти присл. 1. opposite
/ˈɒpәzıt/ 2. (віч-на-віч, – наодинці із
кимось) vis-à-vis /ˌvi:z ә ˈvi: US: ˌvi:z
ɑ: ˈvi:/
навряд присл. scarecely /ˈskeәslı/;
hardly /ˈhɑ:dlı/
навчальн|ий прикм. educational
/ˌedʒʊˈkeıʃәnl/: ~а відпустка/діяльність educational leave/activity [work];
~ий елемент/заклад educational
element/institution; tutorial /tju:ˈtɔ:rıәl
US: tu:ˈtɔ:rıәl/; academic /ˌækәˈdemık/:
~а година (ВНЗ)/гра academic hour/
game; ~ий рік (у ВНЗ) academic
year; training /ˈtreınıŋ/: ~а майстерня
training
workshop;
instructional
/ınˈstrʌkʃәnl/: ~а модель instructional
model; ~е телебачення instructional
television; studying /ˈstʌdıŋ/: обсяг ~ої
праці учня volume of pupils’ studying
work
~е обладнання (для професійної
освіти) skill acquisition equipment; ~ий
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план curriculum (pl. curricula); предмет
у рамках ~ого плану content area

навчання с. 1. study /ˈstʌdı/:
гнучка форма ~ self-paced study; очна
форма ~ full-time course of study;
studies /ˈstʌdız/ pl.: продовжити
~ (у ВНЗ) go into further academic
studies; об’єднане ~ combined
studies;
instruction
/ınˈstrʌkʃn/:
~ з використанням комп’ютерів
computer-aided instruction; CAI;
~ орфографії spelling instruction;
training /ˈtreınıŋ/: ~ дитини особистій
гігієні cleanliness training; ~ дорослих
adult training; ~ суміжним професіям versatility training; неперервне
виробниче ~ continuous training on
the job; tuition /tju:ˈıʃn US: tu:ˈıʃn/
2. (викладання) teaching /ˈti:tʃıŋ/:
п оя с н ю в а л ь н о - і л ю с т р ат и в н е /
проблемне/програмоване ~ descripttive-illustrative/problem/programmed
teaching;
дедукція/індукція
у
навчанні deduction/induction in
teaching; формалізм у навчанні
formalism in teaching; ~ рідною
мовою teaching in the native language
3. (вивчення) learning /lɜ:nıŋ/: ~ на
практиці [на власному досвіді]
learning by doing; ~ шляхом керованих відкриттів discovery learning;
цілеспрямоване ~ intentional learning 4. (ремесла) apprenticeship
/әˈprentısʃıp/: пройти ~ у майстра
serve an apprenticeship
навчати дієсл. (кого-небудь
чогось) teach /ˈti:tʃ /: ~ мов/музики
teach languages/music; ~ учнів
користуватися словником teach the
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pupils how to use a dictionary; train
(in) /ˈtreın (ın)/; instruct /ınˈstrʌkt/
навчатися дієсл. (набувати
знань, умінь) learn /lɜ:n/: навчитися
планувати свою роботу learn to plan
oneˈs work; study /ˈstʌdı/
старанно ~ give application to study

навченість
ж.
(результат
навчання, навчальні досягнення)
knowledge ability /ˈnɒlıdʒ әˈbılәtı/
нав’язлив|ий прикм. obtrusive
/әbˈtru:sıv/; troublesome /ˈtrʌblsәm/
~а ідея idee fixe

нав’язувати дієсл. (змушувати
прийняти) press /pres/: ~ комусь
пораду press advice on smb; thrust
/qrʌst/: ~ комусь свою думку thrust
oneʼs opinion on smb
нагадування
с.
reminding
/rıˈmaındıŋ/: повторне ~ second reminding; memento /mıˈmentәʊ/
нагад|увати дієсл. 1. (про щось)
remind (of, about) /rıˈmaınd (әv,
әˈbaʊt)/: ~увати про чиюсь обіцянку
remind of [about] oneʼs promise; recall
/rıˈkɔ:l/: ~аємо, що ... recall that...
2. (бути схожим) resemble /rıˈzembl/;
look like /lʊk laık/
нагальн|ий
прикм.
urgent
/ˈɜ:dʒәnt/: ~а потреба urgent necessity;
pressing /ˈpresıŋ/: ~е питання pressing
matter; exigent /ˈeksıdʒәnt/; acute
/ әˈkju:t/: ~а проблема acute [pressing]
problem
нагляд ч. supervision /ˌsu:pәˈvıʒn/:
~ за дітьми supervision of children;
під ~ом дорослих under adult
supervision; постійний ~ permanent
supervision;
control
/kәnˈtrәʊl/:

взяти під ~ take under oneʼs control;
intendance /ınˈtendәns/
наглядання
с.
supervision
/ˌsu:pәˈvıʒn/: ~ за здоровˈям health
supervision
наглядати дієсл. 1. (пильнувати)
watch /wɒtʃ/; look (after) /lʊk (ˈa:ftәr
US: ˈæftәr)/ 2. (з метою нагляду)
supervise /ˈsu:pәvaız/; surveil /sɜ:ˈveıl/
наглядач ч. supervisor
/ˈsu:pәvaızәr/; inspector /ınˈspektәr/
наглядовий прикм. supervisory
/ˌsu:pәˈvaızәrı/;
supervision
/ˌsu:pәˈvıʒn/
нагод|а ж. opportunity
/ˌɒpәˈtju:nәtı
US:
ˌɒpәˈtu:nәtı/;
прекрасна ~а golden opportunity; при
~і when opportunity offers; chance
/tʃɑ:ns US: tʃæns/: мати ~у get a
chance; occasion /әˈkeıʒn/: вибрати
зручну ~у choose oneʼs occasion
наголос ч. 1. лінгв. accent /ˈæksent
US: ˈæksәnt/: головний/другорядний
~ primary/seconddary accent; stress
/stres/: ~ падає на перший склад
the stress is on the first syllable
2. (концентрація уваги на чомусь)
emphasis /ˈemfәsıs/; stress /stres/:
роботи ведуться з ~ом на практичний
вихід research is being conducted with
an emphasis [stress] on practical value
наголошувати дієсл. 1. лінгв.
accent /ˈæksent US: ˈæksәnt/; stress
/stres/ 2. (підкреслювати, виділяти)
lay the stress on smth /leı ðә stres ɒn/
нагород|а ж. 1. reward /rıˈwɔ:d /:
грошова ~а pecuniary reward; ~а
за багаторічну бездоганну роботу
reward for long irreproachable work
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2. (відзнака) decoration /ˌdekәˈreıʃn/
3. (у школі) prize /praız/: заохочувальна ~а encouragement prize; він
одержав більшість ~ у школі he
captured most of the prizes at school
нагородження с. reward /rıˈwɔ:d/:
~ як засіб виховання reward as a
means of education; renumeration
/rıˌnju:mәˈreıʃn US: rıˌnu:mәˈreıʃn/
нагороджувати дієсл. reward
/rıˈwɔ:d/; renumerate /rıˈnju:mәreıt
US: rıˈnu:mәreıt/
нагромадження с. 1. (запасання)
pile /paıl/; piling /ˈpaılıŋ/ 2. (набуття, накопичення) accumulation
/әkju:mjʊˈleıʃn/;
acquirement
/әˈkwaiәmәnt/
нагромаджувати дієсл. 1. (запасати) pile /paıl/ 2. (набувати,
накопичувати)
accumulate
/әˈkju:mjʊleıt/; collect /kәˈlekt/
нада|вати дієсл. 1. (давати)
give* /gıv/: ~вати допомогу учневі
give help to the pupil; ~вати комусь
слово give smb the floor; у новій
моделі (освіти) ~ється більшої ваги
практичним заняттям і дослідницьким проектам the new model of
education gives greater weight to
practical training and to intensive
research projects 2. (постачати)
furnish (with) /ˈfɜ:nıʃ (wıð)/:
~вати інформацію furnish with
information 3. (можливість, право)
allow /әˈlaʊ/: ~вати учням час для
самостійної роботи allow the pupils
time for independent work 4. (приписувати) attach /әˈtætʃ/: він не ~в
цьому випадку ніякого значення
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he attached no importance to the
incident; lay /leı/: ~вати особливого
значення чомусь lay special emphasis
on smth

~вати оплачувану відпустку grant
paid leave

надалі
присл.
henceforward
/hensˈfɔ:wәd/; from now on /frәm naʊ
ɒn/
надання
с.
assignement
/әˈsaınmәnt/; concession /kәnˈseʃn/: ~
права concession of a right; allocation
/ˌælәˈkeiʃn/
надбавка ж. 1. extra charge
/ˈekstrә tʃɑ:dʒ/; rise /raız/: ~ до
зарплати rise in wages 2. (грошова
допомога) allowance /әˈlaʊәns/: ~ за
знання мови language allowance
надбання с. gaining /ˈgeınıŋ/;
achievement /әˈtʃi:vm(ә)nt/
зробити ~м усіх учителів (про
досвід тощо) make known to all the
teachers

надзавдання с. the most important
task /ðә mәʊst ımˈpɔ:tnt tɑ:sk (US:
tæsk)/
надзвичайн|ий прикм. extraordinary /ıkˈstrɔ:dәnerı/; uncommon
/ʌnˈkɒmәn/; emergency /ıˈmɜ:dʒәnsı/:
~і заходи emergency measures

~ий стан політ., юр. extraordinary
situation; state of emergency

надзвичайно присл. extremely
/ıkˈstri:mlı/: мені ~ прикро це чути
I am extremely sorry to hear it;
immensely /ıˈmenslı/: обсяг читання,
необхідний для пошуку (потрібної)
літератури, ~ виріс the mass of
reading necessary to make a literature
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search has increased immensely
надійний прикм. 1. reliable
/rıˈlaıәbl/; secure /sıˈkjʊәr/ 2. (що
заслуговує довіри) dependable
/dıˈpendәbl/; authoritative /ɔ:ˈθɒrıtәtıv/:
~ словник authoritative dictionary
3. (перевірений) sure /ʃʊәr/; effective
/ıˈfektıv/: ~ засіб effective remedy
надійність ж. 1. reliability
/rıˌlaıәˈbılәtı/: ~ обслуговування
reliability of service 2. (безпечність)
security /sıˈkjʊәrәtı/; safety /ˈseıftı/
наділений прикм. (правами,
повноваженнями тощо) endowed
with smth /ınˈdaʊd wıð/; empowered
with smth /ımˈpaʊәd wıð/
наділяти дієсл. 1. (виділяти
частину) allot /әˈlɔt/ 2. перен.
(надавати властивостей) endow
(with) /ınˈdaʊ (wıð)/; bestow /bıˈstәʊ/
наді|я ж. hope /hәʊp/: виправдати
~ї justify hopes; жодної ~ї not the
slightest hope; покладати ~ю (на) set
oneʼs hopes (on); prospect /ˈprɒspekt/
надіятися нрк., див. сподіватися
надлишковий прикм. 1. excessive
/ıkˈsesıv/; superfluous /su:ˈpɜ:flʊәs/
2. (про інформацію) abundant
/әˈbʌndәnt/
надлишковість ж. redundancy
/rıˈdʌndәnsı/: ~ даних data redundancy
надлишок ч. 1. excessiveness
/ıkˈsesıvnıs/; redundancy /rıˈdʌndәnsı/
2. (те, що залишилося) surplus
/ˈsɜ:plәs/ 3. (те, що перевищує
потреби) excess /ıkˈses/: ~ енергії/
сил excess of energy/strength
~ робочої сили redundancy

надмір

ч.

1.

excess

2. (про непотрібне) surplus /ˈsɜ:plәs/;
superfluousness
/su:ˈpɜ:flʊәsnıs/
3. (дуже велика кількість) abundance
/әˈbʌndәns/
надмірн|ий прикм. 1. redundant
/rıˈdʌndәnt/ 2. (понад необхідне або
достатнє) excess /ıkˈses/; excessive
/ıkˈsesıv/: ~а вимогливість excessive
demands; exuberant /ıgˈzju:bәrәnt US:
ıgˈzu:bәrәnt/; surplus /ˈsɜ:plәs/
надміру присл. too /tu:/; excessively
/ıkˈsesıvlı/; superfluously /su:ˈpɜ:flʊәslı/
надолужувати дієсл. make* up
(for) /meık ʌp (fәr)/: ~ відставання
у навчанні make up way in smbʼs
studies; надолужувати втрачений час
make up for lost time
надто присл. 1. (занадто) too
/tu:/: ~ багато/мало способів too
many/few means [ways]; ~ багато/
мало часу too much/little time; навіть
викладачі казали, що тест був ~
важким the teachers themselves said
the test was too hard 2. (особливо)
particularly /pәˈtıkjʊlәlı/; in particular
/ın pәˈtıkjʊlәr/; especially /ıˈspeʃәlı/
надуманий прикм. far-fetched /fɑ:
fetʃt/
надходження с. entering /ˈentәrıŋ/;
acquisition /ˌækwıˈzıʃn/: нові ~ recent
acquisitions; arrival /әˈraıvl/
надходити дієсл. 1. come* /kʌm/;
arrive /әˈraıv/ 2. (про відправлене
тощо) be received /bi: rıˈsi:vd/
назавжди присл. for ever /fәr
ˈevәr/; for good /fәr gʊd/
раз і ~ once (and) for all

назад
присл.
backward(s)
/ıkˈses/ /ˈbækwәd(z)/; back /bæk/: оглядатися
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~ look back
назв|а ж. 1. name /neım/: дивна/нова
~а strange/new name; назва латиною (у
ботаніці, медицині тощо) scientific
name; народна ~а (рослини, тварини
тощо) common name; географічні ~и
geographical names 2. (книги, часопису
тж) title /ˈtaıtl/: бібліографія містить
близько 1000 ~ the bibliography runs by
estimate to 1000 titles
на(в)здогад присл. at random /әt
ˈrændәm/
називати дієсл. 1. (давати імʼя)
name /neım/: назвати на честь когось
name after smb 2. (визначати якимось
словом) call /kɔ:l/ 3. (вимовляти
назву) name: учень назвав головні
міста України a pupil named the chief
towns of Ukraine
називатися дієсл. (мати назву)
be* called /bi: kɔ:ld/; named /neımd/;
be* known as /bi: nәʊn әz/
назовні присл. out /aʊt/; outwards
/ˈaʊtwәdz/; outside /ˌaʊtˈsaıd/
найближчий прикм. the nearest
/ðә ˈnıәrәst/
найважливіш|ий прикм. the most
important /ðә mәʊst ımˈpɔ:tnt/: ~е
питання the most important question
найгiрш|ий прикм. worst /wɜ:st/:
у ~ому разі at the worst
найголовнiший прикм. chief
/tʃi:f/; principal /ˈprınsәpl/
найкоротший прикм. short cut
/ʃɔ:t kʌt/; bee-line /ˈbi:laın/
найкращ|ий прикм. (the) best
/(ðә) best/: ~ий підхід до вивчення
розмовної мови the best approach to
the study of the spoken language; ~ий
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спосіб розв’язання задачі the best way
of solving the problem; це ~е показати
на прикладі this can best be seen by an
example; це ~е, що ви можете зробити
it is the very best thing you can do
найперший прикм. first and
foremost /fɜ:st әnd ˈfɔ:mәʊst/; prime
/praım/: ~ обовˈязок prime duty
найпростiший прикм. the simplest
/ðә ˈsımplәst/: це ~ спосіб this is the
simplest way
найскладнiший прикм. the most
complicate /ðә mәʊst ˈkɒmplıkeıt/
найцікавiший прикм. the most
interesting /ðә mәʊst ˈıntrәstıŋ/; highly
interesting /ˈhaılı ˈıntrәstıŋ/
наказ ч. order /ˈɔ:dәr/: видавати
~ issue an order; витяг із наказу
transcript of an order; injunction
/ınˈdʒʌŋkʃn/; command /kәˈmɑ:nd US:
kәˈmænd/; directive /dıˈrektıv/
наказувати дієсл. (віддавати
наказ) order /ˈɔ:dәr/; command
/kәˈmɑ:nd US: kәˈmænd/
наклад ч. edition /ıˈdıʃn/
накладання с. laying on /ˈleııŋ
ɒn/; overlay(ing) /ˌәʊveˈleı(ıŋ)/: ~
відеозображень на екрані дисплея
video overlay
накладати дієсл. 1. apply
/әˈplaı/; lay* on /ˈleı ɒn/ 2. (одне
на інше) superimpose smth on smth
/ˌsu:pәımˈpәʊz/ 3. (умови) impose
/ımˈpәʊz/: ~ обмеження на щось
impose limitations on smth; накласти
стягнення impose a punishment
[penalty] (on, upon)
накопичення с. accumulation
/әkju:mjʊˈleıʃn/: ~ знань і досвіду
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accumulation of knowledge and
experience; collection /kәˈlekʃn/: ~
статистичних даних collection of
statistical facts
накопич|увати дієсл. 1. accumulate /әˈkju:mjʊleıt/: ~ити великий
досвід accumulate a good deal of
experience; ~увати факти accumulate
facts; store (up) /stɔ:r (ʌp)/: ~увати
знання store knowledge 2. (збирати
дані, факти, матеріал про щось)
collect smth on [about] smth /kәˈlekt ..
ɒn [әˈbaʊt]/
накреслювати дієсл. draw /drɔ:/;
draft /drɑ:ft US: dræft/
~ план outline a plan

налагоджувати дієсл. 1. put* right
/pʊt raıt/; adjust /әˈdʒʌst/: ~ прилад
adjust an apparatus 2. (покращувати)
improve /ımˈpru:v/: ~ дисципліну
improve the discipline
належ|ати дієсл. 1. belong (to)
/bıˈlɒŋ US: bıˈlɔ:ŋ (tә)/: Шекспір
~ить до великих гуманістів епохи
Відродження Shakespeare belongs to
the great humanists of the Renaissance
2. (входити до складу) be* numbered
(among) /bi: ˈnʌmbed (әˈmʌŋ)/
належн|ий прикм. 1. (відповідний) due /dju: US: du:/ 2. (підхожий,
придатний) fitting /ˈfıtıŋ/; appropriate
/әˈprәʊprıәt/: на ~ому рівні at the
appropriate level 3. (властивий,
притаманний) proper /ˈprɒpәr/: ~им
чином in the proper way; properly
4. (який є власністю) belonging (to)
/bıˈlɒŋıŋ US: bıˈlɔ:ŋıŋ (tә)/
налічувати дієсл. 1. count /kaʊnt/
2. (мати у своєму складі) number

/ˈnʌmbәr/; amount /әˈmaʊnt/
намагання с. attempt /әˈtempt/;
endeavour (амер. endeavor) /ınˈdevәr/
намагатися дієсл. 1. try /traı/:
~ зрозуміти причини чогось try to
discern the causes of smth; endeavour
(амер. endeavor) /ınˈdevәr/; attempt
/әˈtempt/ 2. (щось зробити) intend (to
do smth) /ınˈtend (tә dә)/
намір ч. intent /ınˈtent/: прихований
~ closed intent; intention /ınˈtenʃn/: добрі ~и good intentions; здійснити свій ~
carry out oneʼs intention

мати ~ intend; протокол про ~и term
sheet

наміря|тися дієсл. 1. intend
/ınˈtend/: пізніше я ~юся більш
докладно зупинитися на цій темі I
intend to expand on this theme later
2. (націлюватися) aim (at) /eım (әt)/
намічати дієсл. 1. (робити
позначку) mark /mɑ:k/ 2. (планувати)
plan /plæn/; set* /set/: намітити мету
уроку set the aim [objective] of a lesson
3. (у загальних рисах) outline /ˈaʊtlaın/:
~ план outline a plan 4. (строк, дату)
assign /әˈsaın/; fix /fıks/
нанесення див. наносіння
нанівець: зводити щось ~ set
smth at nought; bring to nothing
наново присл. 1. (знов, знову)
anew /әˈnju: US: әˈnu:/: переписати
щось ~ write smth anew; afresh
/әˈfreʃ/ 2. (щоб стало новим) like
new /laık nju:/
наносити дієсл. 1. (дані на графік)
plot /plɒt/ 2. (прокреслювати) draw*
/drɔ:/ 3. (позначати) mark /mɑ:k/: ~
на карту [мапу] mark on the map
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~ розміри на кресленик dimension
a drawing

наносіння,
нанесення
с.
1. (одного матеріалу на інший)
application /ˌæplıˈkeıʃn/; applying
/әˈplaıη/ 2. (на план, карту тощо)
plotting /ˈplɒtıŋ/; drawing /ˈdrɔ:ıη/
наочн|ий прикм. 1. obvious
/ˈɒbvıәs/: ~ий приклад obvious case
2. (у навчанні) visual /ˈvıʒʊәl/: ~е
навчання visual education [teaching,
instruction]; ~е приладдя visual aids
~ий

приклад

graphic

example

наочн|ість ж. visual presentation
/ˈvıʒʊәl ˌprezәnˈteıʃn/: методика
застосування ~ості methods of visual
presentations; ~ість у навчанні visual
presentation in teaching; правильно
застосовувати ~ість у навчанні make
proper use of visual presentation; use
of visual methods [aids] /ju:s әv ˈvıʒʊәl
ˈmeθәdz [eıdz]/: натуральна ~ість use
of natural visual aids; забезпечити
~ість у навчанні provide for the use of
visual aids; правильно застосовувати
~ість у навчанні make proper use of
visual methods in teaching
наочно присл. by demonstration
/baı ˌdemәnˈstreıʃn/; visually /ˈvıʒʊәlı/:
показати ~ show visually [graphically]
напам’ять присл. by heart /baı hɑ:t/:
заучувати/знати ~ learn/know by heart;
завчений ~ урок lesson learnt by heart
напевно присл. 1. surely /ˈʃʊәlı/:
його монографія ~ є останнім словом у цій галузі his mohograph is
surely the last word on the subject;
for sure /fәr ʃʊәr/; (з упевненістю) on
a certainty /ɒn ә ˈsɜ:tntı/ 2. (вставне
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слово) probably /ˈprɒbәblı/; very
likely /verı ˈlaıklı/
наперед присл. (заздалегідь) in
advance /ın әdˈva:ns (US: әdˈvæns)/:
ми повинні знати ~ we must know in
advance; beforehand /bıˈfɔ:hænd/
напис ч. 1. inscription /ınˈskrıpʃn/;
lettering /ˈletәrıŋ/ 2. (на монеті, медалі) legend /ˈledʒәnd/ 3. (на екрані)
caption /ˈkæpʃn/
наполеглив|ий прикм. 1. (про
людину)
persistent
/pәˈsıstәnt/;
preserving /prıˈzɜ:vıŋ/ 2. (про зусилля
тощо) tenacious /tıˈneıʃәs/: ~і зусилля
tenacious efforts; hard /hɑ:d/: успіх
є результатом ~ої праці hard work
produces success; insistent /ınˈsıstәnt/:
~а вимога insistent request
наполегливість ж. persistency
/pәˈsıstәnsı/: ~ у досягненні мети
persistency in pursuit of an aim;
insistence /ınˈsıstәns/
наполегливо присл. persistently
/pәˈsıstәntlı/
наполяга|ти дієсл. insist (on, upon)
/ınˈsıst (ɒn, әˈpɒn): звичайно, я не можу
на цьому ~ти of course, I can’t insist on
it; ~ти на своєму insist on oneʼs own
way; persist (in) /pәˈsıst (ın)/: ~ти на
тому, щоб робити щось persist in doing
smth; stick* out (for) /stık aʊt (fәr)/

~ти на своєму have oneʼs own way;
get oneʼs way

направлений прикм. directional
/dıˈrekʃәnl/;
directed
/dıˈrektıd/;
oriented /ˈɔ:rıәntıd/; див. ще спрямований, скерований
направленість ж. 1. direction
/dıˈrekʃn/; orientation /ˌɔ:rıenˈteıʃn/: ~
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особистості: захоплення, бажання,
інтереси тощо orientation of
personality: passions, wishes, interests
etc. 2. (тенденція) trend /trend/; див.
ще спрямованість
направлення с. 1. (документ) order
/ˈɔ:dәr/; directive /dıˈrektıv/ 2. (до лікаря,
на роботу тощо) referral /rıˈfɜ:rәl/
направляти дієсл. 1. (встановлювати напрям) direct (at) /dıˈrekt
(әt)/ 2. (посилати) send* /send/: мене
направили до вас I have been sent to
you
напрацювання с. operating time
/ˈɒpereıtıŋ taım/
наприкінці присл. towards the
end /tәˈwɔ:dz (US: tɔ:rdz) ðı end/
наприклад вставне слово присл.
for example /fәr ıgˈzɑ:mpl (US:
ıgˈzæmpl)/; for instance /fәr ˈınstәns/;
скор. e. g. (лат. exempli gratia) /i: dʒi:/
на(в)проти присл. 1. opposite
/ˈɒpәzıt/ 2. (віч-на-віч) vis-à-vis /ˌvi:z ә
ˈvi: US: vi:z ɑ: ˈvi:/
напружен|ий прикм. tense /tens/:
~а атмосфера tense atmosphere;
strained /streınd/: ~а праця/увага
strained
work/attention;
intense
/ınˈtens/: ~і заняття intense studies
напруженість ж. 1. tension
/ˈtenʃn/: послаблювати/посилювати/
створювати ~ relax/ aggravate/create
tension; strain /streın/: ~ уваги strain of
attention; усувати зайву ~ (у роботі
тощо) eliminate excessive strain
2.
(інтенсивність)
intensity
/ınˈtensәtı/: ~ праці intensity of work
напруження с. 1. tension /ˈtenʃn/:
~ усередині групи intragroup ten-

sion; strain /streın/: без особливого ~
without particular strain 2. (зусилля)
effort /ˈefәt/: це вимагає від дитини
надто великого ~ it demands of the
child too great an effort
напружувати дієсл. strain /streın/:
~ увагу strain oneʼs attention; ~ всі
сили strain every nerve; put forth the
utmost exertion; draw* on /drɔ: ɒn/: ~
пам’ять draw on memory
напрям ч. 1. (у різн. знач.)
direction /dıˈrekʃn/: дати потрібний
~ схильностям учнів give the right
direction to the pupils’ inclinations;
нові ~и дослідження new directions
of research; основний ~ reference
direction 2. (шлях розвитку) trend
/trend/: сучасні ~и в педагогіці
modern [current] trends in education
3. (тенденція) tendency /ˈtendәnsı/
літературний ~ literary school

напрямляти дієсл. direct
/dıˈrekt/: ~ увагу учнів на щось direct
the pupils’ attention to smth; aim /eım/
нарад|а ж. 1. (засідання, збори)
meeting /ˈmi:tıŋ/: виробнича ~а
production
meeting;
conference
/ˈkɒnfәrәns/: ~и вчителів, вихователів
і психологів conferences of teachers,
tutors and psychologists; session
/ˈseʃn/ 2. (обговорення) consultation
/ˌkɒnslˈteıʃn/; debate /dıˈbeıt/
нарешті присл.1. at last /әt lɑ:st
(US: læst)/ 2. (у кінці чогось) finally
/ˈfaınәlı/
нарис ч. sketch /sketʃ/; essay /ˈeseı/
нарівні присл. 1. on a level (with)
/ɒn ә ˈlevl (wıð)/ 2. (на рівних правах)
on an equal footing (with) /ɒn әn
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ˈi:kwәl fʊtıŋ (wıð)/
нарiжний прикм. (прям. і перен.)
corner /ˈkɔ:nәr/: ~ камінь corner-stone
наркоманія
ж.
narcomania
/ˌnɑ:kәˈmeınjә/; drug addiction /drʌg
әˈdıkʃn/
наркотик ч. narcotic /nɑ:ˈkɒtık/;
drug /drʌg/
наркотичн|ий прикм. narcotic
/nɑ:ˈkɒtık/: ~а залежність narcotic
dependence [addiction]; drug /drʌg/:
звичка до ~их засобів the drug habit
народ ч. people /pi:pl/; nation
/ˈneıʃn/
народження с. birth /bɜ:θ/: день
~ birth day; статистика народжень
birth statistics [rate]
народжуван|ість ж. birth rate
/bɜ:θ ˈreıt/: контроль ~ості birth
control; падіння ~ості falling birth
rates; natality /neıˈtælıtı/
народжувати дієсл. 1. bear* /beәr/
2. перен. give* rise (to) /gıv raız (tә)/
народн|ий прикм. 1. national
/ˈnæʃnәl/: ~ий поет national poet;
поезія Шевченка є глибоко ~ою
Shevchenko’s poetry is profoundly
national 2. (про творчість) folk
/fәʊk/: ~а казка/музика/пісня folk
tale/music/song; ~а творчість folklore;
~ий звичай folk-custom
народність ж. 1. nationality
/ˌnæʃәˈnælәtı/ 2. (народна самобутність) national character /ˈnæʃnәl
ˈkærәktәr/: ~ поезії Шевченка the
national character of Shevchenko’s
poetry
насаджувати дієсл. 1. (рослини)
plant /plɑ:nt US: plænt/ 2. (ідеї,
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погляди тощо) spread* /spred/;
inculcate /ˈınkʌlkeıt US: ınˈkʌlkeıt/
ще й насаджати
насамперед присл. 1. first of all
/fɜ:st әv ɔ:l/; in the first place /ın ðә
fɜ:st pleıs/; at first /әt fɜ:st/; to begin
with /tә bıˈgın wıð/ 2. (по-перше)
передусім, найперше, перш за все, у
першу чергу firstly /ˈfɜ:stlı/
населення с. 1. population
/ˌpɒpjʊˈleıʃn/: міське/сільське ~ urban/rural population; зростання/
розподіл ~ population growth
[increase]/distribution; ~ шкільного
віку school age population 2. (жителі) inhabitants /ınˈhæbıtәnts/
насильство с. violence /ˈvaıәlәns/:
~ у школі school violence
насичений прикм. перен. filled
/fıld/: ~ новим матеріалом (про
текст, диктант тощо) filled
with new material; packed /pækt/: ~
ілюстративним матеріалом packed
with illustrations
насичувати дієсл. прям і перен.
satiate (with) /ˈseıʃıeıt (wıð)/
наскільки присл. (якою мірою) as
far as /әz fɑ:r әz/: ~ нам відомо as far
as we know; as far as our knowledge
goes; ~ я розумію as far as I can see
наслід|ок ч. 1. consequence
/ˈkɒnsıkwәns US: ˈkɒnsıkwens/:
продумати можливі ~ки reason the
consequences; result /rıˈzʌlt/: передбачати ~ок foresee the result; effect
/ıˈfekt/: причина та ~ок cause and
effect; негативні ~ки впровадження
нової техніки і технологій adverse
effects of new technology 2. (теореми,
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гіпотези) corollary (to, of) /kәˈrɒlәrı
US: ˈkɒrәlerı (tә, әv)/: теореми та
~ки theorems and corollaries; як ~ок
ми одержуємо, що … as a corollary
we obtain that … 3. (вислід) outcome
/ˈaʊtkʌm/
наслiдування
с.
imitation
/ˌımıˈteıʃn/: навмисне/ненавмисне
~ псих. deliberate/nondeliberate
imitation; приклад для ~ an example
for imitation
наслідувати дієсл. 1. (кого/що)
follow /ˈfɒlәʊ/: ~ чийсь приклад
follow smbʼs example; copy /ˈkɒpı/
2. (повторювати, відтворювати)
imitate /ˈımıteıt/
наснага ж. 1. (енергія, сила
тощо) supply /sәˈplaı/ 2. (стан
піднесення) inspiration /ˌınspәˈreıʃn/:
творча ~ creative inspiration
насправді
присл.
actually
/ˈæktʃʊlı/; really /ˈrıәlı/: скажіть мені,
що ви ~ думаєте про це tell me what
you really think about it; virtually
/ˈvɜ:tʃʊәlı/
наставати дієсл. (про час, пору
року) come* /kʌm/; set* in /set ın/;
fall* /fɔ:l/
наставник ч. preceptor /prıˈseptәr/;
tutor /ˈtju:tәr US: ˈtu:tәr/; instructor
/ınˈstrʌktәr/; mentor /ˈmentәr/: призначити ~а assign a mentor
наставництво
с.
tutorship
/ˈtju:tәʃıp v ˈtu:tәʃıp/; mentoring
/ˈmentәrıŋ/
настанов|а ж. 1. directive
/dıˈrektıv/; instructions /ınˈstrʌkʃnz/
pl. 2. (цільова напрямленість)
attitude /ˈætıtju:d US: ˈætıtu:d/:

емоційна/когнітивна/особистісна
~а псих. emotional/cognitive/ personal attitude; ~а на стимул stimulus
attitude; негативна психологічна ~а
negative mental attitude; set /set/: ~а
на научіння learning set; ситуаційна/
стимульна/цільова ~а псих. situation
/stimulus/goal set
давати ~и deliver a sermon

настiйн|ий прикм. urgent
/ˈɜ:dʒәnt/: ~а потреба urgent necessity;
insistent /ınˈsıstәnt/: ~а вимога/
необхідність insistent demand/need
настiльки присл. so /sәʊ/;
insomuch /ˌınsәʊˈmʌtʃ/
настільн|ий прикм. 1. table
/teıbl/; desk /desk/: ~а лампа desk
lamp 2. комп. desktop /ˈdesktɒp/:
~а видавнича система desktop
publishing system
настр|ій ч. mood /mu:d/: ~ій
громадськості public mood; переміна
~ою change of mood; temper /ˈtempәr/;
humour (амер. humor) /hju:mәr/
схильний до змін ~ою moody

наступн|ий прикм. 1. (найближчий після) next /nekst/: ~ого
разу next time; переходимо до ~ого
пункту let us proceed to the next point;
читайте ~е речення read the next
sentence 2. (який має відбутися)
forthcoming /ˌfɔ:θˈkʌmıŋ/
наступник ч. successor /sәkˈsesәr/:
призначити когось своїм ~ом
designate smb as successor
бути чиїмсь ~ом succeed to someone

наступність ж. continuity
/ˌkɒntıˈnju:әtı US: ˌkɒntıˈnu:әtı/: ~
у навчанні continuity of training
[schooling]
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натаскування
с.
training
/ˈtreınıŋ/; coachimg /ˈkәʊʧıŋ/
натаскувати дієсл. (учня перед
іспитами) coach /ˈkәʊʧ/
натискати, натискувати дієсл.
press /pres/

realm of science; у ділянці [галузі]
~и in the domain of science; він
присвятив себе науці he devoted
himself to science; це є величезним
досягненням сучасної ~и that is
the greatest achievement of modern
~ кнопку push the button; ~ на кла- science 2. (переважно про гуманітарні) scholarship /ˈskɒlәʃıp/
вішу комп. key in
натискання, натискування с. 3. (навички) knowledge /ˈnɒlıdʒ/
pressing /ˈpresıŋ/: ~ клавіші pressing 4. (як професія) study /ˈstʌdı/;
learning /ˈlɜ:nıŋ/
a key
гуманітарні ~и the humanities; the
натрапляти дієсл. 1. (наштовхуватися) run* (into) /rʌn (ˈıntә)/; Arts; займатися ~ою be engaged in
strike* /straık/
2. (несподівано [do] research; методи та принципи ~и
зустрічати) come* across /kʌm scientism
науковець ч. scientific worker
әˈkrɒs (US: әˈkr:s)/ 3. (випадково
ˈwɜ:kәr/;
scientist
знаходити) find* (by chance) /faınd /ˌsaıәnˈtıfık
/ˈsaıәntıst/: відомий/обдарований/
(baı tʃɑ:ns (US: tʃæns))/
натура ж. (характер) nature талановитий ~ well-known/gifted/
talented scientist
/ˈneıtʃәr/; character /ˈkærәktәr/
науков|ий прикм. scientific
натуралізація ж. naturalization
/ˌnætʃrәlaıˈzeıʃn US: ˌnætʃrәlıˈzeıʃn/ /ˌsaıәnˈtıfık/: ~а діяльність/допоscientific
activities/
натуральний прикм. 1. (у відь/основа
різн. знач.) natural /ˈnætʃrәl/ report/basis; ~е дослідження/пові2. (не штучний) real /rıәl/ 3. (який домлення scientific research/ report;
відповідає дійсності) true /tru:/ ~е студентське товариство student
scientific research society
натхнення с. inspiration
~а фантастика science fiction; ~ий
/ˌınspәˈreıʃn/; encouragement
керівник research supervisor; ~ий
/ınˈkʌrıdʒmәnt/
натяк ч. hint /hınt/: зрозуміти співробітник research worker; ~ий
натяк take a hint; allusion /әˈlu:ʒn/ ступінь academic degree; ~і кадри
натякати дієсл. hint /hınt/; allude brainpower; ~о-практична конференція
research and practice conference
/әˈlu:d/
науковість ж. scientific quality
наук|а ж. 1. (переважно про
природничі) science /ˈsaıәns/: ~и /ˌsaıәnˈtıfık ˈkwɒlәtı/
науково-виробничий
прикм.
про життя (антропологія, біологія,
/ri:ˈsɜ:ʧ
медицина, соціологія тощо) life research-and-production
sciences; ~и про Землю/космос (US: ˈri:sɜ:ʧ) әnd prәˈdʌkʃn/
науково-дослідн|ий
прикм.
earth/space sciences; природничі
~и (natural) sciences; сфера ~и the (scientific) research /(ˌsaıәnˈtıfık)
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ri:ˈsɜ:ʧ US: ˈri:sɜ:ʧ/: ~а робота scientific research work; ~ий інститут
Scientific Research Institute
науково-консультацiйний прикм.
scientific-advisory /ˌsaıәnˈtıfık әdˈvaızәrı/
науково-методичний
прикм.
scientific
and
methodological
/ˌsaıәnˈtıfık әnd ˌmeθәdәˈlɒdʒıkәl/
науково-популярн|ий
прикм.
popular-science /ˈpɒpjʊlәr ˈsaıәns/: ~а
література popular-science literature
науково-технічн|ий
прикм.
scientific and technical /ˌsaıәnˈtıfık әnd
ˈteknıkl/; scientific and engineering
/ˌsaıәnˈtıfık әnd ˌendʒıˈnıәrıŋ/

~а інтелігенція brainpower; ~а
конференція scientists’ and engineers’
conference; ~ий комітет Scientific
Technical Committee

наукоємн|ий
прикм.
science
absorbing /ˈsaıәns әbˈsɔ:bıη/: ~е виробництво science absorbing industry
наукознавство с. science of
science /ˈsaıәns әv ˈsaıәns/
наукоподiбний прикм. (про
термінологію, теорію) pseudoscientific /ˌsju:dәʊˌsaıәnˈtıfık US:
ˌsu:dәʊˌsaıәnˈtıfık/
научiння с. learning /ˈlɜ:nıŋ/: темп
~ learning rate
научуваність ж. (спроможність
опанувати навчальний матеріал)
learning ability /ˈlɜ:nıŋ әˈbılәtı/
націоналiзм ч. nationalism
/ˈnæʃnәlızәm/
націоналiст ч. nationalist
/ˈnæʃnәlıst/
національн|ий прикм. 1. national
/ˈnæʃnәl/: ~а меншина/незалежність/
політика/свідомість national minority/

independence/policy/consciousness;
Національна доктрина розвитку
освіти України National doctrine of
education development in Ukraine;
~е мистецтво/питання/свято national art/problem/holiday; ~ий бюджет/
прапор/світогляд national budget/
flag/worldview; ~ий характер освіти
national character of education
2. (про мову) vernacular /vәˈnækjʊlәr/:
англійська мова – ~а мова США
English is the vernacular tongue of
the USA 3. (на противагу міжнародному) home-base /ˈhәʊm beıs/
національність ж. nationality
/ˌnæʃәˈnælәtı/
наці|я
ж.
nation
/ˈneıʃn/:
Організація Обˈєднаних Націй
United Nations Organization (скор.
UNO); духовна і матеріальна
культура ~ї spiritual and material
culture of nation
наче, начебто спол., част. as if
/әz ıf/; as though /әz ðәʊ/ ще й начеб
начитан|ий прикм. well-read
/ˈwelred/; lettered /ˈletәd/
~а людина man of vast reading

нашкодити дієсл. do* much harm
/du: mʌtʃ hɑ:m/; harm /hɑ:m/
наштовх|увати дієсл. (перен.)
direct /dıˈrekt/; suggest /sәˈdʒest/: ~нути
на правильний шлях (розв’язування
задачі тощо) suggest the right way
[course]; ~увати когось на думку
suggest an idea to smb
наштовху|ватися дієсл. (на перешкоди, труднощі тощо) run across
/rʌn әˈkrɒs (US: әˈkr:s)/; encounter
/ınˈkaʊntәr/: ми ~ємося на численні
проблеми в роботі we encounter so
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many problems in our work
наявн|ий прикм. 1. available
/әˈveılәbl/: усі ~і засоби all available
means 2. (присутній) present /ˈpreznt/
наявн|ість
ж.
availability
/әˌveılәˈbılәtı/: ~ість персоналу availability of stuff; presence /ˈprezns/:
за ~ості кворуму in the presence
of a quorum; possession /pәˈzeʃn/:
~ість документа про вищу освіту
possession of a document certifying
higher education; ~ість потрібної
кваліфікації possession of the required
qualification
бути в ~ості be available

не част. (виражає заперечення
змісту) not /nɒt/: не досить not
enough; not any /nɒt enı/; (з іменним
присудком) no /nәʊ/: хтось/щось не
впливає на щось smb/smth has no effect
on smth; (з допоміжним дієсловом)
not /nɒt/: він не пам’ятає цього he does
not remember that

не відставати від когось keep up
with smb; не за розміром off-size; не той
кінець wrong end

неадекватн|ий прикм. inadequate
/ınˈædıkwәt/: ~а дитина/особистість
псих. inadequate child/personality
неадекватність ж. inadequacy
/ınˈædıkwәsı/
неактуальний прикм. out-of-date
/ɑʊtәvˈdeıt/
небагато присл., числ. a little /ә
lıtl/; not much /nɒt mʌtʃ/; few /fju:/
небажан|ий прикм. 1. undesirable /ˌʌndıˈzaıәrәbl/: утримувати
когось від ~их вчинків bar smb
from undesirable actions; unwanted
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/ʌnˈwɒntıd/ 2. (про ефект, якому
потрібно запобігти) undesirable
3. (що викликає заперечення)
objectionable /әbˈdʒekʃnәbl/
небезпека ж. 1. danger /ˈdeındʒәr/;
peril /ˈperәl/ 2. (ризик) risk /rısk/;
hazard /ˈhæzәd/: ~ для психіки mental
hazard
небезпечний прикм. dangerous
/ˈdeındʒәrәs/: ~ для життя dangerous
for life; perilous /ˈperәlәs/
небезпечно присл. dangerously
/ˈdeındʒәrәslı/; perilously /ˈperәlәslı/
неблагополучний прикм. unhappy /ʌnˈhæpı/; unlucky /ʌnˈlʌkı/
неважливий прикм. 1. unimportant /ˌʌnımˈpɔ:tnt/ 2. (неістотний) insignificant /ˌınsıgˈnıfıkәnt/
3. (несуттєвий) inessential /ınıˈsenʃl/
4. (що не впливає на наслідок)
inconsequent /ınˈkɒnsıkwәnt/; of no
consequence /әv nәʊ ˈkɒnsıkwәns (US:
ˈkɒnsıkwens)/ 5. (що не має значення)
of no importance /әv nәʊ ımˈpɔ:tns/
невдал|ий прикм. 1. unsuccessful /ˌʌnsәkˈsesfl/: ~ий переклад
unsuccessful translation; unhappy
/ʌnˈhæpı/: ~е формулювання unhappy
formulation 2. (про твір,фільм тощо)
bad /bæd/ 3. (прикрий) regrettable
/rıˈgretәbl/
виявитися ~им meet with failure

невдач|а ж. failure /ˈfeıljәr/:
мотивація уникнення ~і motivation to
avoid failure; reverse /rıˈvɜ:s/; setback
/ˌsetˈbæk/: зазнати ~і suffer a setback;
lack of success /læk әv sәkˈses/
невдовзі присл. soon [shortly]
(after) /su:n [ˈʃɔ:tlı] (ˈa:ftәr US: ˈæftәr)/
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невдоволення с. dissatisfaction
/dısˌsætısˈfækʃn/;
discontent
/ˌdıskәnˈtent/
невдосконалений
прикм.
unimproved /ˌʌnımˈpru:vd/; unperfected /ˌʌnpәˈfektıd/; unadvanced
/ˌʌnәdˈva:nst US: ˌʌnәdˈvænst/
невелик|ий прикм. 1. (за
розміром, величиною) small /smɔ:l/:
~а бібліотека small library; not large
/nɒt lɑ:dʒ/ 2. (про відстань, проміжок
часу) short /ʃɔ:t/: давайте зробимо
~у перерву let’s have a short interval
3. (про похибку) reasonable /ˈri:znәbl/;
minor /ˈmaınәr/ 4. (про користь,
авторитет) limited /ˈlımıtıd/
невербальн|ий прикм. non-verbal
/nɒnˈvɜ:bl/: ~е спілкування/учіння
non-verbal communication/learning;
~ий тест non-verbal test
невивчений прикм. 1. unstudied
/ˌʌnˈstʌdıd/ 2. (теоретично) unconsidered /ˌʌnkәnˈsıdәd/ 3. (експериментально)
unexperimented
/ˌʌnıkˈsperımentıd/
невигідний прикм. 1. nonprofitable /ˌnɒnˈprɒfıtәbl/; unprofitable
/ˌʌnˈprɒfıtәbl/ 2. (несприятливий)
unfavourable (амер. unfavorable)
/ˌʌnˈfeıvәrәbl/
невидимий прикм. 1. invisible
/ınˈvızәbl/ 2. (прихований від спостерігача) hidden /ˈhıdn/: невидима
лінія hidden line
невизначений прикм. 1. (точно
не встановлений) uncertain /ˌʌnˈsɜ:tn/
2. мат. indeterminate /ˌındıˈtɜ:mınәt/;
(коефіцієнт) undetermined /ˌʌndıˈtɜ:mınәt/

невизначеність ж. 1. (неясність)
vagueness /ˈveıgnıs/ 2. (про стан або
ситуацію) uncertainty /ˌʌnˈsɜ:tntı/;
indeterminacy /ˌındıˈtɜ:mınәsı/
невиконання с. 1. (умови)
nonsatisfaction
/nɒnˌsætısˈfækʃn/
2. (зобовʼязань) default /dıˈfɔ:lt/;
failure /ˈfeıljәr/: ~ вимог failure to meet
[satisfy] requirements; ~ домашнього
завдання failure to do oneʼs homework 3. (наказу) non(-)observance
/nɒnәbˈzɜ:vәns/ 4. (нездійснювання)
non(-)fulfillment /nɒnfʊlˈfılmәnt/: ~
зобовˈязання non-fulfillment of a
pledge; ~ плану (вчителем) nonfulfillment of the plan; nonexecution
/nɒnˌeksıˈkju:ʃn/; non(-)performance
/nɒnpәˈfɔ:mәns/
невикористаний прикм. 1. unused
/ˌʌnˈju:zd/; unutilized /ˌʌnˈju:tılaızd/
2. (незайнятий) unemployed
/ˌʌnımˈplɒıd/ 3. (невитрачений)
unspent /ʌnˈspent/
невиокремлений
прикм.
1. (невідокремлений) unseparated
/ˌʌnˈsepәreıtıd/
2.
(невирізнений) unresolved /ˌʌnrıˈzɒlvd/; undiscriminated /ˌʌndısˈkrımıneıtıd/
невимушений прикм. natural
/ˈnætʃrәl/;
unconstarained
/ˌʌnkәnˈstreınd/
невимушеність ж. ease /i:z/;
unconstraint /ˌʌnkәnˈstreınt/
невиправданий
прикм. (про
дію) unjustified /ˌʌnˈʤʌstıfaıd/
невиправлений
прикм.
1. uncorrected /ˌʌnkәˈrektıd/ 2. (про
дефект) unhealed /ˌʌnˈhi:ld/ 3. (про
статтю) unrevised /ˌʌnrıˈvaızd/
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4. (неполіпшений)
unimproved
/ˌʌnımˈpru:vd/
невиправний
прикм.
1. incorrigible /ınˈkɒrıdʒәbl/; irremediable /ˌırıˈmi:djәbl/ 2. (про дефект)
unhealable /ˌʌnˈhi:lәbl/
невиразний прикм. 1. inexpressive
/ˌınıksˈpresıv/ 2. (без характерних
ознак) characterless /ˈkærәktәlıs/
3. (слабо розрізнюваний) indistinct
/ˌınˈdıstıŋkt/; vague /veıg/ 4. (про
думку) opaque /әʊˈpeık/
невиразність ж. 1. (відсутність
характерних ознак) characterlessness
/ˈkærәktәlısnıs/ 2. (слабка розрізнюваність) indistinctness /ˌınˈdıstıŋktnıs/
невирішений прикм. unsettled
/ˌʌnˈsetld/; undecided /ˌʌndıˈsaıdıd/
невисловлений прикм. 1. unsaid
/ˌʌnˈsed/; unvoiced /ˌʌnˈvɒıst/ 2. (про
думку) unexpressed /ˌʌnıksˈprest/
3. (про твердження) unstated
/ˌʌnˈsteıtıd/
невисок|ий прикм. low /lәʊ/:
~а педагогічна кваліфікація low
teaching skill [qualification]; ~і
вимоги на іспиті low standard of
requirements at an examination
невитриманий прикм. (про
людину) unrestrained /ˌʌnrısˈtreınd/
невитриманість ж. (про людину)
lack of self-control /læk әv self kәnˈtrәʊl/
невихований прикм. ill-bred
/ˈılˈbred/; uneducated /ʌnˌedʒʊˈkeıtıd/
невихованість ж. ill-breding
/ˈılˈbredıŋ/
невичерпний прикм. 1. inexhaustible /ˌınıgˈzɔ:stәbl/ 2. (про ресурс) nonexhaustible /ˌnɒnıgˈzɔ:stәbl/
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3. (невсебічний) uncomprehensive
/ʌnˌkɒmprıˈhensıv/
невиявлений прикм. 1. undiscovered /ˌʌndısˈkʌvәd/ 2. (непродемонстрований)
unmanifested
/ˌʌnˈmænıfestıd/ 3. (про ефект)
undetected /ˌʌndıˈtektıd/
невідворотний прикм. inevitabe
/ıˌnevıtәbl/: ~ конфлікт inevitable
conflict
невідворотність ж. inevitability
/ıˌnevıtәˈbılәtı/
невід’ємн|ий прикм. 1. (невіддільний) inseparable /ınˈsepәrәbl/
2. (невідчужуваний) integral /ˈıntıgrәl/: ~а частина чогось an integral
part of smth
невідкладн|ий прикм. urgent
/ˈɜ:dʒәnt/: ~а справа urgent matter
[business]; ~і заходи urgent measures;
pressing /ˈpresıŋ/: ~е питання pressing
question
невідомий прикм. 1. unknown
/ˌʌnˈnәʊn/ 2. (невивчений) unstudied
/ˌʌnˈstʌdıd/; unexplored /ˌʌnıksˈplɔ:d/
3. (незнайомий) strange /ˈstreındʒ/;
unfamiliar /ˌʌnfәˈmıljәr/ 4. як ім.
stranger /ˈstreındʒәr/
невідомо безособ. it is not known
/ıt ız nɒt nәʊn/
невідповідний прикм. 1. (до
чогось) not corresponding (to smth)
/nɒt ˌkɒrıˈspɒndıŋ/ 2. (до вимог)
unconditioned
/ˌʌnkәnˈdıʃәnd/
3. (недоречний, неналежний) inappropriate /ˌınәˈprәʊprıәt/; inapt
/ınˈæpt/ 4. (непристосований) unfit
/ˌʌnˈfıt/;
unmatched
/ʌnˈmætʃt/;
inadequate /ınˈædıkwәt/
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невідповідність ж. 1. disparity
/dıˈspærәtı/: істотна ~ wide disparity; lack of correspondence /læk
әv ˌkɒrıˈspɒndәns/ 2. (несумісність)
incompatibility /ˌınkәmˌpætәˈbılәtı/;
misfit /ˈmısfıt/ 3. (розбіжність)
discrepancy /dıˈskrepәnsı/: ~ дійсності discrepancy with the reality
4. (суперечність, суперечливість)
contradiction /ˌkɒntrәˈdıkʃn/ 5. (неузгодженість) nonaccord /nɒnәˈkɔ:d/;
disaccord(ance)
/ˌdısәˈkɔ:d(әns)/
6. (до вимог) inconformity (to, with)
/ˌınkәnˈfɔ:mәtı (tә, wıð)/
невiрн|ий прикм. (зрадливий)
unfaithful /ˌʌnˈfeıθfl/
невiрно присл. incorrectly
/ˌınkәˈrektlı/: це зроблено ~ it
has been done incorrectly; wrongly
/rɒŋlı US: rɒ:ŋlı/; wrong /rɒŋ US: rɒ:ŋ/
невмiлий прикм. unskilful
/ˌʌnˈskılfl/; clumsy /ˈklʌmzı/
невмiння с. inability /ˌınәˈbılәtı/:
~ вести урок inability to conduct a
lesson; ~ володіти голосом inability to
control oneʼs voice; ~ користуватися
словником inability to use a dictionary;
~ працювати самостійно inability
to work independently; inaptitude
/ınˈæptıtju:d US: ınˈæptıtu:d/
~ пристосуватися до довкілля
maladjustment

невпевнен|ий прикм. 1. (у собі)
diffident /ˈdıfıdәnt/: ~ий тон diffident
tone 2. (який не знає напевно)
uncertain /ˌʌnˈsɜ:tn/; hesitating
/ˈhezıteıtıŋ/: ~а відповідь hesitating
answer
невпевненість ж. 1. (у собі)

diffidence
/ˈdıfıdәns/;
lack
of
confidence /læk әv ˈkɒnfıdәns/:
виявляти ~ у своїй відповіді show
lack of confidence in answering
2. (сумнів, невизначеність у чомусь)
uncertainty /ˌʌnˈsɜ:tntı/: когнітивна ~
псих. cognitive uncertainty
невпевнено присл. uncertainly
/ˌʌnˈsɜ:tntlı/; without confidence
/wıˈðaʊt ˈkɒnfıdәns/: відповідати ~
answer without confidence
невпинний прикм. 1. ceaseless
/ˈsi:slıs/;
unceasing
/ˌʌnˈsi:sıŋ/
2. (безперервний) uninterruptible
/ˌʌnıntәˈrʌptıbl/
невпорядкований
прикм.
1. non-ordered /nɒnˈɔ:dәd/; unordered
/ˌʌnˈɔ:dәd/ 2. (безладний) disordered
/dısˈɔ:dәd/ 3. (випадковий) random
/ˈrændәm/
неврівноважен|ий прикм.
1. unbalanced /ˌʌnˈbælәnst/ 2. (нестійкий) instable /ınˈsteıbl/: емоційно ~а
дитина emotionally instable child
неврівноваженість ж. unbalance
/ˌʌnˈbælәns/
невроз ч. neurosis /njʊәˈrәʊsıs US:
nʊәˈrәʊsıs/
неврологія ж. neurology
/njʊәˈrɒlәdʒı US: nʊәˈrɒlәdʒı/
невропатологія
ж.
neuropathology /njʊәˈrәʊpәθɒlәdʒı US:
nʊәˈrәʊpәθɒlәdʒı/
невстановлений
прикм.
1. unestablished /ˌʌnıˈstæblıʃt/; unstated
/ˌʌnˈsteıtıd/ 2. (неналаштований)
unset /ʌnˈset/ 3. (незʼясований)
unascertained /ʌnˌæsәˈteınd/; undetermined /ˌʌndıˈtɜ:mınd/ 4. (непризначе267
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ний) not fixed /nɒt fıkst/
невтiшн|ий прикм. disconsolate
/dısˈkɒnsәlıt/;
inconsolable
/ˌınkәnˈsәʊlәbl/

~і наслідки not very flattering results

невчасний прикм. 1. (не до
речі) untimely /ʌnˈtaımlı/ 2. (із
запізненням) not given in due time
/nɒt gıvn ın dju (US: du:) taım/
негайн|ий прикм. immediate
/ıˈmi:dıәt/: ми одержали ~у відповідь
we received an immediate answer;
instant /ˈınstәnt/; prompt /prɒmpt/
негайно присл. immediately
/ıˈmi:dıәtlı/: ми ~ розпочнемо we
shall begin immediately; promptly
/ˈprɒmptlı/; without delay /wıˈðaʊt
dıˈleı/
негативiзм ч. псих. negativism
/ˈnegәtıvızm/: активний/пасивний ~
active/passive negativism
негативний прикм. negative
/ˈnegәtıv/
~ приклад

розм. byword

негативно присл. negatively
/ˈnegәtıvlı/
неграмотн|ий прикм. illiterate
/ıˈlıtәrәt/: ~а відповідь/людина
illiterate answer/ person; unlettered
/ˌʌnˈletәd/
неграмотність ж. illiteracy
/ıˈlıtәrәsı/
неґрунтовний прикм. 1. (про
міркування) unsound /ˌʌnˈsaʊnd/ 2. (про
знання) unprofound /ˌʌnprәˈfaʊnd/
недавн|ій прикм. recent /ˈri:snt/
до ~ього часу until quite recently

недавно присл. 1. recently
/ˈri:sntlı/ 2. (за останній час) lately
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/ˈleıtlı/; newly /ˈnju:lı US: ˈnu:lı/; not
long ago /nɒt lɒŋ (US: lɔ:ŋ) әˈgәʊ/
недбал|ий прикм. 1. (про людину ) negligent /ˈneglıdʒәnt/; careless
/ˈkeәlıs/ 2. (про роботу тощо)
careless: ~а робота careless work;
~е ставлення до навчання careless
attitude towards oneʼs studies; ~і
записи лекцій careless notes of
lectures
недбал|ість ж. negligence
/ˈneglıdʒәns/; carelessness /ˈkeәlısnıs/:
помилки внаслідок ~ості mastakes
due to carelessness
недисциплінований
прикм.
undisciplined /ʌnˈdısıplınd/; unsubordinate
/ˌʌnsәˈbɔ:dınәt
US:
ˌʌnsәˈbɔ:dәnәt/
недисциплінованіст|ь ж. indiscipline /ınˈdısıplın/: боротися з ~ю
fight indiscipline; породжувати ~ь
cause indiscipline
недiйсни|й прикм. invalid
/ınˈvælıd/; void /vɔıd/: стати ~м (про
диплом тощо) become void
недовершений
прикм.
1. uncompleted /ˌʌnkәmˈpli:tıd/
2. (невикінчений) unfinished /ˌʌnˈfınıʃt/
3. (невдосконалений) unperfected
/ˌʌnpәˈfektıd/ 4. (напівготовий – про
продукт) semifinished /ˌsemıˈfınıʃt/
недовершеність
ж.
incompleteness /ınkәmˈpli:tnıs/
недолік ч. 1. (дефект) defect
/ˈdıfekt/: ~и шкільних планів і
програм defects in school curricula
and syllabuses; drawback /ˈdrɔ:bæk/
2. (відсутність чогось) deficiency
/dıˈfıʃnsı/ 3. (недосконалість) short-
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coming /ʃɔ:tˈkʌmıŋ/: виправляти ~и у
своїй роботі remedy the shortcomings
in oneʼs work; критикувати ~и criticize
shortcomings; мати суттєві ~и suffer
from grave shortcomings; переваги та
~и virtues and shortcomings; disadvantage /ˌdısәdˈvɑ:ntıdʒ US: ˌdısәdˈvæntıdʒ/: усувати ~ avoid a disadvantage
недооцiнка ж. underestimation
/ˌʌndәrˌestıˈmeıʃn/;
underrating
/ˌʌndәˈreıtıη/: ~ значення предмета
underrating [underestimation] of the
subject importance
недооцiнювати дієсл. underestimate
/ˌʌndәrˈestımeıt/:
~
труднощі роботи underestimate the
difficulties of the work
недоречн|ий прикм. 1. (невчасний) inopportune /ˌınˈɒpәtju:n US:
ˌınˈɒpәtu:n/ 2. (не по суті) out of place
/aʊt әv pleıs/; irrelevant /ıˈrelәvәnt/: ~е
запитання irrelevant question
недоречність ж. inopportunity
/ınˌɒpәˈtju:nәtı US: ınˌɒpәˈtu:nәtı/
недоречно присл. 1. (невчасно)
untimely /ʌnˈtaımlı/; inopportunely
/ˌınˈɒpәtju:nlı US: ˌınˈɒpәtu:nlı/ 2. (не
по суті) irrelevantly /ıˈrelәvәntlı/
недосвiдчений
прикм.
inexperienced /ˌınıkˈspıәrıәnst /; inexpert
/ˌınekˈspɜ:t/
недосвiдченість ж. inexperience
/ˌınıkˈspıәrıәns/
недосконалий прикм. nonperfect
/nɒnˈpɜ:fıkt/; imperfect /ˌımˈpɜ:fıkt/;
nonideal /ˌnɒnaıˈdıәl/; incomplete
/ˌınkәmˈpli:t/
недосконалість ж. nonperfection
/ˌnɒnpәˈfekʃn/;
imperfection

/ˌımpәˈfekʃn/
недосліджений прикм. 1. unresearched /ˌʌnrıˈsɜ:tʃt/; unexplored
/ˌʌnıksˈplɔ:d/;
uninvestigated
/ˌʌnınˈvestıgeıtıd/ 2. (теоретично)
unconsidered /ˌʌnkәnˈsıdәd/ 3. (експериментально)
unexperimented
/ˌʌnıkˈsperımentıd/
недостатн|ій прикм. 1. insufficient
/ˌınsәˈfıʃnt/: ~і знання insufficient
knowledge; ~я практична підготовка
insufficient
practical
training
2. (наявний у малій кількості) poor
/pʊәr/; scanty /ˈskæntı/ 3. (невідповідний до вимог) inadequate /ınˈædıkwәt/: ~ій культурний розвиток
inadequate cultural development
4. (позбавлений чогось, неповний)
deficient /dıˈfıʃnt/ 5. (неефективний)
inefficient /ˌınıˈfıʃnt/
недостатність ж. 1. insufficiency
/ˌınsәˈfıʃnsı/ 2. (нестача, дефіцит
чогось) deficiency /dıˈfıʃnsı/ 3. (невідповідність вимогам) inadequacy
/ınˈædıkwәsı/ 4. (неефективність)
inefficiency /ˌınıˈfıʃnsı/
недостатньо присл. 1. insufficiently /ˌınsәˈfıʃәntlı/ 2. (неповно)
deficiently /dıˈfıʃntlı/
недостовірн|ий прикм. 1. unreliable /ˌʌnrıˈlaıәbl/; uncertain
/ˌʌnˈsɜ:tn/ 2. (сумнівний) doubtful
/ˈdaʊtfl/; unauthentic /ˌʌnɔ:ˈθәntık/: ~е
повідомлення unauthentic message
недостовірність ж. unreliability
/ˌʌnrıˌlaıәˈbılәtı/; unauthenticity
/ˌʌn,ɔ:θәnˈtısәtı/
недоступн|ий прикм. 1. inaccessible /ˌınәkˈsesәbl/; difficult
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of access /ˈdıfıkәlt әv ˈækses/
2. (недосяжний) unattainable (for)
/ˌʌnәˈteınәbl (fәr)/; beyond the powers
(of) /bıˈjɒnd ðә ˈpaʊәz (әv)/ 3. (для
розуміння) too difficult (for) /tu:
ˈdıfıkәlt (fәr)/: ця книга ~а для дітей
the book is too difficult for children;
beyond
comprehension
/bıˈjɒnd
ˌkɒmprıˈhenʃn/: ~ий для розуміння
учнями матеріал material beyond the
pupilˈs comprehension
~ий для пізнання incognoscible

недоступність ж. inaccessibility
/ınәkˌsesәˈbılәtı/
недосяжний прикм. 1. unattainable
/ˌʌnәˈteınәbl/ 2. (до якого неможливо наблизитися) inapproachable
/ˌınәˈprәʊtʃәbl/ 3. (який неможливо
здобути, одержати) unobtainable
/ˌʌnәbˈteınәbl/
недосяжність ж. 1. unattainability
/ˌʌnәˌteınәˈbılәtı/ 2. (неможливість
наблизитися)
inapproachability
/ˌınәˌprәʊtʃәˈbılәtı/
недоцільний прикм. inexpedient
/ˌınıkˈspi:dıәnt/; inadvisable
/ˌınәdˈvaızәbl/
недоцільність ж. inexpediency
/ˌınıkˈspi:dıәnsı/; inexpedience
/ˌınıkˈspi:dıәns/; inadvisability
/ˌınәdˌvaızәˈbılәtı/
неефективний прикм. 1. ineffective /ˌınıˈfektıv/; noneffective
/ˌnɒnıˈfektıv/ 2. (непродуктивний)
inefficient /ˌınıˈfıʃnt/
неефективність ж. 1. ineffectiveness /ˌınıˈfektıvnıs/ 2. (непродуктивність)
inefficiency
/ˌınıˈfıʃәnsı/;
unproductiveness
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/ˌʌnprәˈdʌktıvnıs/ 3. (недієвість)
nonefficacy /nɒnˈefıkәsı/
незабаром присл. soon /su:n/;
before long /bıˈfɔ: lɒŋ (US: lɔ:ŋ)/; shortly
/ˈʃɔ:tlı/: ~ після цього shortly afterwards;
ці дані будуть ~ опубліковані these data
will be published shortly
незавершен|ий прикм. 1. unfinished /ˌʌnˈfınıʃt/: ~а розповідь
unfinished story; unaccomplished
/ˌʌnәˈkʌmplıʃt/ 2. (неостаточний)
nonirrevocable
/ˌnɒnıˈrevәkәbl/
3. (неприпинений) unterminated
/ˌʌnˈtɜ:mıneıtıd/
незавершеність ж. imperfection
/ˌımpәˈfekʃn/;
incompleteness
/ˌınkәmˈpli:tnıs/
незадовiльн|ий прикм. 1. unsatisfactory
/ʌnˌsætısˈfæktәrı/:
~а
оцінка unsatisfactory mark [grade]
2. (про пояснення тощо) inadequate
/ınˈædıkwәt/
незадовiльно присл. 1. unsatisfactorily /ʌnˌsætısˈfæktәrılı/
2. (оцінка) unsatisfactory
/ʌnˌsætısˈfæktәrı/
незадоволення с. dissatisfaction
/dısˌsætısˈfækʃn/: discontent /ˌdıskәnˈtent/
незайнятий прикм. 1. (діяльністю) disengaged /ˌdısınˈgeıdʒd/; not
engaged /nɒt ınˈgeıdʒ/ 2. (вільний) free
/fri:/ 3. (про місце, простір тощо)
unoccupied /ʌnˈɒkjʊpaıd/; vacant
/ˈveıkәnt/ 4. (невикористовуваний)
idle /aıdl/; unemployed /ˌʌnımˈplɒıd/
незакінчен|ий прикм. 1. unfinished /ˌʌnˈfınıʃt/: ~е речення
unfinished sentence 2. (про строк)
unexpired /ˌʌnıkˈspaıәd/
3. (неза-
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вершений) unaccomplished /ˌʌnәˈkʌmplıʃt/; incomplete /ˌınkәmˈpli:t/: ~а вища/
середня освіта incomplete higher/
secondary education 4. (неприпинений)
unterminated /ˌʌnˈ
tɜ:mıneıtıd/
незалежн|ий прикм. 1. independent
(від чогось − of smth) /ˌındıˈpendәnt/:
~е державне тестування Independent
Government Tests; IGT; ~ий від часу
time-independent 2. (суверенний)
sovereign /ˈsɒvrın/ 3. (самодостатній)
self-sufficient /self sәˈfıʃnt/; selfsufficing /self sәˈfıʃıŋ/ 4. (самостійний)
self-dependent /self dıˈpendәnt/; selfdepending /self dıˈpendıŋ/ 5. (автономний) self-contained /self kәnˈteınd/
6. (безвідносний) irrespective /ˌırıˈspektıv/
незалежність ж. 1. independence
(від чогось − of smth) /ˌındıˈpendәns/
2.
(суверенність)
sovereignty
/ˈsɒvrәntı/ 3. (самодостатність)
self-sufficiency /self sәˈfıʃәnsı/
4. (самостійність) self-dependence
/self dıˈpendәns/ 5. (автономність)
self-containedness /self kәnˈteındnıs/
6. (непідлегливість) nonsubjection
/ˌnɒnsәbˈdʒekʃn/
незалежно присл. 1. (самостійно)
independently /ˌındıˈpendәntlı/ 2. (від
чогось) regardless of smth /rıˈgɑ:dlıs
әv/: ~ від року закінчення школи
regardless of the year of graduation
from school 3. (безвідносно)
irrespectively /ˌırıˈspektıvlı/

/ˌʌndıˈnaıәbl/ 2. (неспростовний)
irrefutable /ˌırıˈfju:tәbl/ 3. (безсумнівний) indubitable /ınˈdju:bıtәbl US:
ınˈdu:bıtәbl/
незареєстрований
прикм.
1. (неспостережений) undetected
/ˌʌndıˈtektıd/; unobserved /ˌʌnәbˈzɜ:vd/
2. (у журналі) unlogged /ʌnˈlɒgd/;
unregistered /ˌʌnˈredʒıstәd/; nonregistered /ˌnɒnˈredʒıstәd/ 3. (у списку) unentered /ˌʌnˈentәd/
незатверджений прикм. (несанкційований) unapproved /ˌʌnәˈpru:vd/;
unsanctioned /ˌʌnˈsæŋkʃt/
незафіксований дієприкм прикм.
1. unfixed /ˌʌnˈfıkst/ 2. (незаписаний)
unrecorded /ˌʌnrıˈkɔ:dıd/
незахищений дієприкм прикм.
1.
unprotected
/ˌʌnprәˈtektıd/
2. (відкритий для впливу) exposed
/ıkˈspәʊzd/ 3. (авторським правом)
uncopyrighted /ˌʌnˈkɒpıraıtıd/ 4. (неубезпечений) unsecured /ˌʌnsıˈkjuәd/
окремо в цьому разі
незахищеність ж. 1. (відсутність
захисту) unprotectedness /ˌʌnprәˈtektıdnıs/ 2. (відсутність охорони)
unguardedness
/ˌʌnˈgɑ:dıdnıs/
3. (неубезпеченість, ненадійність)
insecurity /ˌınsıˈkjʊәrәtı/; nonsecurity
/ˌnɒnsıˈkjʊәrәtı/
незбагненний прикм. 1. (важкий
для усвідомлення) incomprehensible
/ınˌkɒmprıˈhensәbl/; inapprehensible
/ınˌæprıˈhensәbl/ 2. (незрозумілий)
/ınkәnˈsi:vәbl/
~ від того чи whether or not; ~ від inconceivable
3. (непоясненний) unaccountable
того що whatever; no matter what
незаперечний прикм. 1. indis- /ˌʌnәˈkaʊntәbl/
незбіг ч. 1. (у часі) noncoincidence
putable /ˌındıˈspju:tәbl/; undeniable
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/ˌnɒnkәʊˈınsıdәns/; lack of coincidence /læk әv kәʊˈınsıdәns/
2. (неодночасність подій) nonconcurrence /ˌnɒnkәnˈkʌrәns/ 3. (даних) discrepancy /dıˈskrepәnsı/
4. (розбіжність теорії з практикою)
disagreement
/ˌdısәˈgri:mәnt/;
discrepancy /dıˈskrepәnsı/
незважаючи на прийм. in spite of
/ın spaıt әv/: ~ всі труднощі in spite
of all difficulties; despite /dıˈspaıt/:
~наші зусилля despite our efforts
~ те, що... notwithstanding

незвичний прикм. 1. unusual
/ʌnˈju:ʒl/; uncommon /ʌnˈkɒmәn/
нездатний прикм. 1. incapable
/ınˈkeıpәbl/; unable /ʌnˈeıbl/; inapt
/ınˈæpt/ 2. (до навчання) obtuse
/әbˈtju:s US: әbˈtu:s/ окремо
~ до читання dyslexic

нездатність ж. incapacity
/ˌınkәˈpæsәtı/; inability /ˌınәˈbılәtı/

~ виконувати математичні дії,
спричинена неврологічними ушкодженнями acalculia; ~ розрізняти
кольори colour (амер. color) blindness

нездійснений прикм. 1. (невиконаний) unexecuted /ʌnˈeksıkju:tıd/;
unfulfilled /ˌʌnfʊlˈfıld/ 2. (невтілений)
unaccomplished
/ˌʌnәˈkʌmplıʃt/
3.
(про
ідею)
unincarnated
/ˌʌnınˈkɑ:neıtıd/ 4. (нереалізований)
unrealized /ˌʌnˈrıәlaızd/
нездійсненний прикм. 1. impracticable /ımˈpræktıkәbl/: ~ план
impracticable plan; unrealizable
/ˌʌnˈrıәlʌızәbl/ 2. (невиконанний) unexecutable /ʌnˈeksıkjutәbl/; unfulfillable
/ˌʌnfʊlˈfılәbl/
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незмінний прикм. 1. (що не
змінюється) invariable /ınˈveәrıәbl/;
unvaried /ʌnˈveәrıd/; unchanging
/ˌʌnˈtʃeındʒıŋ/ 2. (що не зазнав
впливу) unaffected /ˌʌnәˈfektıd/
3. (незмінений) unaltered /ʌnˈɔ:ltәd/
4. (постійний) permanent /ˈpɜ:mәnәnt/
5. (сталий) constant /ˈkɒnstәnt/ 6. (що
не піддається зміні) unchangeable
/ˌʌnˈtʃeındʒәbl/ 7. (непорушний)
immutable /ıˈmju:tәbl/; irrevocable
/ıˈrevәkәbl/ 8. (що не допускає змін)
unalterable /ʌnˈɔ:ltәrәbl/
незмінність ж. 1. (незмінюваність) invariability /ınˌveәrıәˈbılәtı/;
changelessness
/ˈtʃeındʒlısnıs/;
unalterability
/ʌnˌɔ:ltәrәˈbılәtı/
2. (непорушність) immutability
/ıˌmju:tәˈbılәtı/ 3. (постійність) permanence /ˈpɜ:mәnәns/; permanency
/ˈpɜ:mәnәnsı/ 4. (сталість) constancy
/ˈkɒnstәsı/
незмінно присл. 1. (без змін)
unvariably /ʌnˈveәrıәblı/; unchangingly /ʌnˈtʃeındʒınlı/; inalterably
/ınˈɔ:ltәrәblı/; irrevocably /ıˈrevәkәblı/ 2. (постійно) perma-nently
/ˈpɜ:mәnәntlı/
незнайом|ий прикм. 1. unfamiliar
/ˌʌnfәˈmıljәr/: ~ий текст unfamiliar
text; unknown /ˌʌnˈnәʊn/: ~е слово
unknown word 2. (про людей)
unacquainted /ˌʌnәˈkweıntıd/; strange
/ˈstreındʒ/
незначн|ий прикм. 1. insignificant
/ˌınsıgˈnıfıkәnt/: ~а зміна insignificant
alteration [change] 2. (невеликий)
small /smɔ:l/: ~а частина учнів small
proportion of pupils; slight /slaıt/: ~а
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помилка slight mistake; відмінність є
дуже ~ою the difference is very slight
3. (неважливий) of no importance
[significance] /әv nәʊ ımˈpɔ:tns
[sıgˈnıfıkәns]/ 4. (другорядний) minor
/ˈmaınәr/: ~і недоліки мовлення minor
defects in speech 5. (яким можна
знехтувати) negligible /ˈneglıdʒәbl/:
~а кількість negligible quantity
незрозуміл|ий прикм. 1. (незбагненний) obscure /әbˈskjʊәr/: ~е
питання/речення/слово
obscure
question/sentence/word;
incomprehensible
/ınˌkɒmprıˈhensәbl/;
beyond
comprehension
/bıˈjɒnd
ˌkɒmprıˈhenʃn/ 2. (непояснимий)
inexplainable /ˌınıkˈspleınәbl/ 3. (про
зміст) unapprehended /ʌnˌæprıˈhendıd/
4. (нерозбірливий, неясний) unintelligible /ˌʌnınˈtelıdʒәbl/: ~е питання
unintelligible question
незручн|ий прикм. 1. uncomfortable /ˌʌnˈkʌmftәbl US: ˌʌnˈkʌmfәrtәbl/:
украй ~ий notably uncomfortable
2. (який не підходить для чогось)
inconvenient /ˌınkәnˈvi:nıәnt/: ~ий час
inconvenient time 3. (про положення,
становище) awkward /ˈɔ:kwәd/:
поставити когось у ~е становище
put smb into an awkward position 4. (у
користуванні) unhandy /ʌnˈhændı/
незручність ж. inconvenience
/ˌınkәnˈvi:nıәns/; discomfort
/dısˈkʌmfәt/
нез’ясований прикм. дієприкм.
1. unascertained /ʌnˌæsәˈteınd/: ~
факт unascertained fact; unestablished
/ˌʌnıˈstæblıʃt/
2.
(непояснений)
unexplained /ˌʌnıkˈspleınd/ 3. (незро-

зумілий) obscure /әbˈskjʊәr/; not clear
/nɒt klıәr/; not cleared up /nɒt klıәd
ʌp/ 4. (про причину негараздів)
undiagnosed /ˌʌnˈdaıәgnәʊzd US:
ˌʌnˈdaıәgnәʊst/
нейрон ч. neuron /ˈnjʊәrɒn/
некваліфікован|ий
прикм.
unskilled /ˌʌnˈskıld /: ~а праця
unskilled labour (амер. labor); ~ий
робітник unskilled worker; unqualified
/ˌʌnˈkwɒlıfaıd/: ~а молодь unqualified
young people
некерований прикм. 1. uncontrolled /ˌʌnkәnˈtrәʊld/: ~ рух
uncontrolled motion; noncontrolled
/ˌnɒnkәnˈtrәʊld/; out of control (після
ім.) /aʊt әv kәnˈtrәʊl/; ungoverned
/ˌʌnˈgʌvnd/; ruleless /ˈru:llıs/ 2. (що
його не ведуть) unguided /ˌʌnˈgaıdıd/;
unled /ʌnˈled/
некомпетентн|ий прикм. incompetent /ˌınˈkɒmpıtәnt/: ~е керівництво
incompetent leadership
некомпетентність ж. incompetence /ˌınˈkɒmpıtәs/: ~ висновку
incompetence of a conclusion
неконтрольований прикм. 1. noncontrolled /ˌnɒnkәnˈtrәʊld/; uncontrolled
/ˌʌnkәnˈtrәʊld/; out of control /aʊt
әv kәnˈtrәʊl/ 2. (немоніторований)
unmonitored /ʌnˈmɒnıtәd/ 3. (що
не підпорядковується правилам)
ruleless /ˈru:llıs/
неконтрольовний
прикм.
1. (якого не можна контролювати)
noncontrollable /ˌnɒnkәnˈtrәʊlәbl/
2.
(неперевірний)
unverifiable
/ʌnˈverıfaıәbl/
некоректний прикм. 1. (нечітко
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означений) ill-defined /ıl dıˈfaınd/
2. (про поставлене завдання,
проблему) ill-posed /ıl pәʊzd/
некориговний прикм. 1. (якого
не можна коригувати) nonadjustable /nɒnәˈdʒʌstәbl/ 2. (невиправний)
incorrigible /ınˈkɒrıdʒәbl/
некориговність ж. 1. nonadjustability
/nɒnәˌdʒʌstәˈbılәtı/
2. (невиправність) incorrigibility
/ınˌkɒrıdʒәˈbılәtı/
нелогічний прикм. 1. (не
повʼязаний із логікою) nonlogic
/ˌnɒnˈlɒdʒık/ 2. (що не відповідає
законам логіки) unlogical /ˌʌnˈlɒdʒıkl/
3.
(непослідовний)
nonlogical
/ˌnɒnˈlɒdʒıkl/ 4. (суперечливий)
inconsistent /ˌınkәnˈsıstәnt/
нелогічність ж. 1. lack of logic
/læk әv ˈlɒdʒık/ 2. (непослідовність)
nonlogicality
/ˌnɒnlɒdʒıˈkælәtı/
3. (суперечливість) inconsistence
/ˌınkәnˈsıstәns/
нема(є) присудкове сл. 1. no /nәʊ/:
мені більше ~ чого додати I have no
more to add; there is/are no /ðeәr ız/ɑ:
nәʊ/: ~ де/коли there is no time/need
2. нема чого there is/are nothing to /
ðeәr ız/ɑ: ˈnʌθıŋ tә/: там ~ читати
there is nothing to read there; тут ~
чому дивуватися there is nothing to
be surprised at; ~ чому радіти there is
nothing to be happy about ще й немає
неможлив|ий прикм. 1. (тж
як ім.) impossible /ımˈpɒsәbl/:
ми не повинні вимагати ~ого we
must not require the impossible
2. (нереалізовний) impracticable
/ımˈpræktıkәbl/ 3. (нездійснимий)
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infeasible /ınˈfi:zәbl/
неможлив|ість ж. 1. impossibility
/ımˌpɒsәˈbılәtı/: у разі ~ості should it be
found impossible 2. (нереалізовність)
nonfeasibility /nɒnˌfi:zәˈbılәtı/
через ~ість owing to the impossibility

неможливо присл. (у знач.
присудка і присл.) impossibly
/ımˈpɒsәblı/; it is impossible /ıt ız
ımˈpɒsәbl/

~ уявити собі, щоб... it is inconceivable that ...

ненадійний прикм. 1. (що
може вийти з ладу) unreliable
/ˌʌnrıˈlaıәbl/; nonreliable /ˌnɒnrıˈlaıәbl/
2. (в експлуатації тж) unserviceable
/ˌʌnˈsɜ:vısәbl/; nonserviceable /ˌnɒnˈsɜ:vısәbl/ 3. (що не викликає довіри)
undependable /ˌʌndıˈpendәbl/ 4. (про
джерело даних, зокрема, довідник)
unauthoritative /ˌʌnɔ:ˈθɒrıtәtıv/
ненасильницьк|ий прикм. nonviolent /ˌnɒnˈvaıәlәnt/: теорія ~ого
виховання theory of nonviolent
education
ненатуральний прикм. 1. nonnatural /ˌnɒnˈnætʃrәl/; not natural
/nɒt ˈnætʃrәl/ 2. (якого в природі
не буває) unnative /ˌʌnˈneıtıv/
3. (протиприродний) unnatural
/ˌʌnˈnætʃrәl/ 4. (роблений, штучний)
artificial /ˌɑ:tıˈfıʃl/
ненауковий прикм. 1. (не
повʼязаний із наукою) nonscientific
/nɒnˌsaıәnˈtıfık/ 2. (що не базується
на наукових засадах) unscientific
/ʌnˌsaıәnˈtıfık/
ненормальн|ий прикм. abnormal
/æbˈnɔ:ml/: ~е становище abnormal
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state
ненормальність ж. abnormality
/ˌæbnɔ:ˈmælәtı/
необґрунтований
прикм.
1. (безпідставний) groundless
/ˈgraʊndlıs/; unjustified /ˌʌnˈʤʌstıfaıd/
2. (неаргументований) unreasoned
/ʌnˈri:znd/ 3. наук. (про аргументацію)
unsolid /ʌnˈsɒlıd/ 4. (бездоказовий)
proofless /ˈpru:flıs/; without proof
/wıˈðaʊt pru:f/ 5. (безпричиновий)
reasonless /ˈri:znlıs/
необґрунтованість
ж.
1. groundlessness /ˈgraʊndlısnıs/;
nonreasonability /nɒnˌri:znәˈbılәtı/
2. (безпідставність) unfoundedness /ˌʌnˈfaʊndıdnıs/; lack of
foundation /læk әv faʊnˈdeıʃn/
3. (бездоказовість) prooflessness
/ˈpru:flısnıs/
необґрунтовано присл. groundlessly /ˈgraʊndlıslı/; without foundation /wıˈðaʊt faʊnˈdeıʃn/
необ’єктивн|ий прикм. 1. unobjective /ˌʌnәbˈʤekıv/ 2. (упереджений)
biased /ˈbaıәst/: ~е висвітлення чогось
biased coverage of smth
необ’єктивність ж. carelessness
/ˈkeәlısnıs/
необізнаний прикм. 1. (непоінформований) uninformed /ˌʌnınˈfɔ:md/;
unknowing /ˌʌnˈnәʊıŋ/; ignorant
/ˈıgnәrәnt/ 2. (незнайомий із чимось)
unfamiliar with /ˌʌnfәˈmılıәr wıð/;
unacquainted with /ˌʌnәˈkweıntıd wıð/
необізнаність ж. lack of
information /læk әv ınfәˈmeıʃn/
необмежен|ий прикм. 1. unlimited
/ˌʌnˈlımıtıd/; limitless /ˈlımıtlıs/:

мати ~і можливості have limitless
possibilities; unbounded /ˌʌnˈbaʊndıd/;
unrestricted /ˌʌnrıˈstrıktıd/ 2. (про
владу) absolute /ˈæbsәlu:t/
необмеженість ж. unlimitedness
/ˌʌnˈlımıtıdnıs/
необмежено присл. without bound
/wıˈðaʊt baʊnd/; beyond all bounds
/bıˈjɒnd ɔ:l baʊndz/
~ наближатися до мат. come arbitrarily close to

необов’язков|ий прикм. 1. (ненеодмінний) unnecessary /ʌnˈnesәsrı
US: ʌnˈnesәserı/ 2. (факультативний)
optional /ˈɒpʃәnl/: ~е відвідування
лекцій optional attendance at lectures;
facultative /ˈfækәltәtıv/ 3. (про факти)
nonessential /ˌnɒnıˈsenʃl/ 4. (неістотний) dispensable /dıˈspensәbl/
необоротний прикм. 1. nonreversible /ˌnɒnrıˈvɜ:sәbl/ 2. (незворотний) irreversible /ırıˈvɜ:sәbl/
3. (невідновний) nonrecoverable
/ˌnɒnrıˈkʌvәrәbl/
необоротність ж. 1. (незворотність) irreversibility /ırıˌvɜ:sәˈbılәtı/: ~ соціальних змін
irreversibility of social changes
2. (невзаємність) nonreciprocity
/ˌnɒnˌresıˈprɒsәtı/
необроблен|ий прикм. 1. raw
/rɔ:/: ~і дані raw data; crude /kru:d/
2. (про літературний твір) crude
/kru:d/; incondite /ınkˈɒndıt/
необхідн|ий прикм. 1. necessary
/ˈnesәsәrı US: ˈnesәserı/: зробити
~і висновки draw the necessary
conclusions; надати ~і відомості give
the necessary information; приготувати
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все ~е для роботи get ready everything
necessary for the work 2. (потрібний)
needed /ni:dıd/: ~і зміни needed
changes; needful /ni:dfl/: ~ий для
наукових досліджень needful for
research 3. (обовʼязковий) indispensable /ˌındıˈspensәbl/: ~ий атрибут
indispensable attribute; речі, які ми
вважаємо вкрай ~ими the things we
set down as indispensable; essential
/ıˈsenʃl/: ~а складова essential
component 4. (невідкладний, терміновий) pressing /ˈpresıŋ/; urgent
/ˈɜ:dʒәnt/
необхідн|ість ж. 1. necessity
/nıˈsesәtı/: логічна ~ість logical
necessity 2. (потреба) need /ni:d/:
немає ~ості говорити про це there’s
no need to publish the fact; occasion
/әˈkeıʒn/: якщо виникне ~ість if the
occasion arises 3. (гостра потреба)
urgency /ˈɜ:dʒәnsı/: у разі крайньої
~ості in case of urgency
у разі ~ості if need be; if required; if
necessary

необхідно (у знач. присудка;
присл.) it is necessary /ıt ız ˈnesәsәrı
(US: ˈnesәserı)/: ~ закінчити роботу
вчасно it is necessary to finish the work
on time; вам ~ бути присутніми it is
necessary that you should be present
неодмінно присл. 1. (обовʼязково)
certainly /ˈsɜ:tnlı/: він ~ увійде в
історію he will certainly figure in
history 2. (усіма засобами) by all
means /baı ɔ:l mi:nz/
неоднаковий прикм. 1. (неподібний) nonsimilar /ˌnɒnˈsımılәr/;
unlike /ˌʌnˈlaık/
2. (відмінний)
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different /ˈdıfrәnt/ 3. (неідентичний)
nonidentical /ˌnɒnaıˈdentıkl/; unidentical /ˌʌnaıˈdentıkl/ 4. (нерівний)
unequal /ˌʌnˈi:kwәl/
неоднозначний прикм. 1. (невизначений) ambiguous /æmˈbıgjʊәs/
2. наук. (неоднозначно означений)
not uniquely defined /nɒt ju:ˈni:klı
dıˈfaınd/ 3. (багатозначний) multivalued /ˌmʌltıˈvælju:d/; many-valued
/ˈmenıˈvælju:d/
неоднозначність ж. 1. (неєдиність) nonuniqueness /ˌnɒnju:ˈni:knıs/; lack of uniqueness /læk әv
ju:ˈni:knıs/ 2. (невизначеність)
ambiguity /ˌæmbıˈgju:әtı/ 3. (багатозначність) multivaluedness /ˌmʌltıˈvælju:dnıs/; polyvalence /pɒˈlıvәlәns/
4. (змісту) multiple meaning /ˈmʌltıpl
ˈmi:nıŋ/
неодноразов|ий прикм. 1. (багаторазовий) repeated /rıˈpi:tıd/: ~і
нагадування repeated reminders
2.
(повторюваний)
repeatable
/rıˈpi:tәbl/; reiterated /rıˈıtәreıtıd/
3. (призначений для багаторазового використання) unexpendable
/ˌʌnıkˈspendәbl/
неодноразово присл. (багаторазово) repeatedly /rıˈpi:tıdlı/: щось
можна використовувати ~ smth may
be used repeatedly
неологiзм ч. neologism
/ni:ˈɒlәdʒızәm/
неоригінальний прикм. 1. nonoriginal /ˌnɒnәˈrıdʒәnl/ 2. (запозичений) unoriginal /ˌʌnәˈrıdʒәnl/
неостаточний прикм. 1. not
the last /nɒt ðә lɑ:st (US: læst)/; not
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final /nɒt ˈfaınl/ 2. (недоведений до
кінця, незавершений) inconclusive
/ˌınkәnˈklu:sıv/
неперевірен|ий прикм. 1. unchecked /ˌʌnˈtʃekt/; unexamined
/ˌʌnıgˈzæmınd/;
unverified
/ˌʌnˈverıfaıd/: ~а інформація unverified information 2. (невипробуваний)
untested /ˌʌnˈtestıd/; untried /ˌʌnˈtraıd/
3. (експериментом) unexperimented
/ˌʌnıkˈsperımentıd/
непередбачен|ий прикм. 1. unforeseen /ˌʌnfɔ:ˈsi:n/: ~а обставина an
unforeseen circumstance; ~і події
unforeseen events;
unpredicted
/ˌʌnprıˈdıktıd/ 2. (про результат
тощо) unintended /ˌʌnınˈtendıd/
непереконливий прикм. flimsy
/ˈflımzı/: ~ привід flimsy pretext;
unconvincing
/ˌʌnkәnˈvınsıŋ/:
~
аргумент unconvincing [flimsy]
argument
неперервн|ий прикм. 1. (безперервний) uninterrupted /ˌʌnıntәˈrʌptıd/ 2. (безупинний) non-stop
/ˌnɒnˈstɒp/; perpetual /pәˈpeʧʊәl/
3. (постійний) permanent /ˈpɜ:mәnәnt/
4. (суцільний) continuous /kәnˈtınjʊәs/;
unbroken /ˌʌnˈbrәʊkәn/ 5. (тяглий)
continuous /kәnˈtınjʊәs/: ~а освіта
continuous education; ~е (тривале)
оцінювання continuous assessment 6.
(про дані) analogue /ˈænәlɒg/ (амер.
analog /ˈænәlɔ:g/) 7. (що триває)
continued /kәnˈtınju:d/
неперервність ж. continuity
/ˌkɒntıˈnju:әtı US: ˌkɒntıˈnu:әtı/: ~
трудового стажу continuity of service
(at oneʼs place of work)

неперервно присл. 1. continuously
/kәnˈtınjʊәslı/:
змінюватися
~
vary continuously 2. (безперевно)
uninterruptedly /ˌıntәˈrʌptıdlı/; incessantly /ınˈsesntlı/
непересiчний прикм. out of the
common /aʊt әv ðә ˈkɒmәn/
неписьменний прикм. illiterate
/ıˈlıtәrәt/; unlettered /ˌʌnˈletәd/
неписьменн|ість ж. illiteracy
/ıˈlıtәrәsı/: ліквідація ~ості wiping
out of illiteracy
непідготовлен|ий прикм. unprepared /ˌʌnprıˈpeәd/: ~ий урок
unprepared lesson; зробити ~е
повідомлення на уроці give an
unprepared talk in class
непідготовленість ж. unpreparedness /ˌʌnprıˈpeәdnıs/
непідтверджений прикм.
1. unconfirmed
/ˌʌnkәnˈfɜ:md/
2. (доказами чи фактами) ungrounded
/ˌʌnˈgraʊndıd/ 3. (офіційно) uncertified /ˌʌnˈsɜ:tıfıd/
неповага ж. disrespect
/ˌdısrıˈspekt/: ~ до старших disrespect
for oneʼs elders; lack of consideration
/læk әv kәnˌsıdәˈreıʃn/: ~ до чужої
праці lack of consideration for the
labour (амер. labor) of others
неповн|ий прикм. 1. incomplete
/ˌınkәmˈpli:t/:
~а
вища/середня
освіта imcomplete higher/secondary
education; ~ий комплект книг an
incomplete set of books 2. (не зовсім
наповнений чимось) not full /nɒt
fʊl/; unfull /ˌʌnˈfʊl/ 3. (про аналіз)
nonexhaustive /ˌnɒnıgˈzɔ:stıv/ 4. (скорочений) short /ʃɔ:t/: ~ий робочий
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тиждень short week 5. (частковий)
неподільність ж. 1. (на частиpartial /ˈpɑ:ʃl/: ~ий успіх partial ни) indivisibility /ˌındıˌvızәˈbılәtı/
success
2. (на складники)
inseparability
~а родина one parent family; ~е /ınˌseprәˈbılәtı/
речення грам. elliptical sentence
непозначений прикм. 1. (без
неповнолiтні|й ч. infant /ˈınfәnt/; позначок) unmarked /ˌʌnˈmɑ:kt/
juvenile /ˈdʒu:vәnaıl/: банда ~х juvenile 2. (незамаркований) undesignated
gang; утримання ~х правопорушників /ˌʌnˈdezıgneıtıd/ 3. (що для нього
у колонії juvenile detention; прикм. не введено позначення) undenoted
underage /ˌʌndәrˈeıʤ/
/ˌʌndıˈnәʊtıd/
бути ~м be under age
непомітн|ий прикм. 1. unnoнеповнолiття с. (legal) minority
ticeable /ˌʌnˈnәʊtısәbl/: ~а ознака
/(ˈli:gl) maıˈnɒrәtı US: maıˈnɔ:rәtı/
unnoticeable sign; imperceptible
неповноцінний прикм. 1. (не- /ˌımpәˈseptәbl/ 2. (що не привертає
відповідний до вимог) inadequate увагу)
inconspicuous
/ˌınkәn/ınˈædıkwәt/ 2. (гірший за якістю) ˈspıkjʊәs/ 3. (невирізнений) ininferior /ınˈfıәrıәr/ 3. (дефектний, discernible
/ˌındıˈsɜ:nәbl/;
nonз вадою) defective /dıˈfektıv/; distinguishable /ˌnɒndıˈstıŋgwıʃәbl/
handicapped /ˈhændıkæpt/: фізично ~ 4. (несприйнятний) unperceptible
physically handicapped
/ˌʌnpәˈseptәbl/
неповноцiнн|ість ж. inferiority
непоправн|ий прикм. irreparable
/ınˌfıәrıˈɒrәtı US: ınˌfıәrıˈɔ:rәtı/: /ıˈrepәrәbl/; fatal /ˈfeıtl/: ~а помилка
комплекс ~ості inferiority complex; fatal mistake
insufficience /ˌınsәˈfıʃәns/: відчуття
непорозумiння с. misunderвласної ~ості sense of oneʼs own standing /mısˌʌndәˈstændıη/: спричиinsufficience
няти ~ cause a misunderstanding
непоган|ий прикм. not bad
непорушн|ий прикм. 1. (про
/nɒt bæd/: ~а думка not a bad idea; принципи) immovable /ıˈmu:vәbl/
fair /feәr/: він має ~і знання з цього 2. (незмінний) immutable / ıˈmju:tәbl/
предмета he has a fair knowledge of 3. (нерухомий) immobile /ıˈmәʊbaıl
the subject; ми маємо ~і шанси на US: ıˈmәʊbl/; motionless /ˈmәʊʃnlıs/
успіх we have a fair chance of success 4. (непохитний) inviolable /ınˈvaıәlәbl/
неподільний прикм. 1. (на
~а істина indisputable truth
частини) undivisible /ˌʌndıˈvızәbl/;
непорядний прикм. 1. (про
unpartible /ˌʌnˈpɑ:tәbl/ 2. (на людину) dishonourable /dısˈɒnәrәbl/
складники) inseparable /ınˈsepәrәbl/; 2. (про вчинок) unseemly /ˌʌnˈsi:mlı/;
nonseparable /ˌnɒnˈsepәrәbl/ 3. (що improper /ımˈprɒpәr/
становить одне ціле) integral
непорядність ж. (про людину)
/ˈıntıgrәl/
dishonourableness /dısˈɒnәrәblnıs/
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непосидливий прикм. fidgety
/ˈfıdʒıtı/; restless /ˈrestlıs/
непослідовний прикм. 1. (за
порядком передування) inconsecutive
/ˌınkәnˈsekjʊtıv/;
nonconsecutive
/ˌnɒnkәnˈsekjʊtıv/; nonsequential /ˌnɒnsıˈkwenʃl/ 2. (суперечливий) inconsistent /ˌın kәnˈsıstәnt/ 3. (логічно)
inconsequent /ˌınkәnˈsıkwent/
непослідовність ж. 1. (порушення порядку передування) nonsuccess sion /ˌnɒnsәkˈseʃn/; inconsecutiveness
/ˌınkәnˈsekjʊtıvnıs/
2. (суперечливість) inconsistency
/ˌınkәnˈsıstәnsı/ 3. (логічна) inconsequence /ınˈkɒnsıkwәns/; nonlogicality /nɒnˌlɒdʒıkˈәlәtı/
непостійний прикм. 1. impermanent
/ımˈpɜ:mәnәnt/;
nonpermanent /ˌnɒnˈpɜ:mәnәnt/ 2. (несталий) inconstant /ˌınˈkɒnstәnt/ 3. (неусталений) unsteady /ˌʌnˈstedı/
4. (що піддається змінам) changeable
/ˈtʃeındʒәbl/;
variable
/ˈveәrıәbl/ 5. (про людину) unstable
/ˌʌnˈsteıbl/; fickle /fıkl/
непотрібн|ий прикм. 1. needless
/ˈni:dlıs/ 2. (зайвий) superfluous
/su:ˈpɜ:flʊәs/: виключення ~ого
матеріалу exclusion of superfluous
material 3. (даремний) futile /ˈfju:taıl/:
не витрачайте час на ~і питання don’t
waste time by asking futile questions;
waste /weıst/: ~а витрата сил waste of
strength
неправильн|ий прикм. 1. (помилковий, хибний) incorrect /ˌınkәˈrekt/: ~ий підхід до чогось
incorrecy attitude towards smth; wrong

/rɒŋ US: rɒ:ŋ/: ~ий висновок wrong
conclusion 2. (із помилкою) erroneous
/ıˈrәʊnıәs/: ~а політика erroneous
policies 3. (аномальний) abnormal
/æbˈnɔ:ml/ 4. (про форму) irregular
/ıˈregjʊlәr/ 5. (про твердження)
untrue /ʌnˈtru:/; false /fɔ:ls/ 6. (про
фігуру) irregular /ıˈregjʊlәr/ 7. (про
формулювання задачі) ill /ıl/
8. (що не відповідає чомусь) untrue
9. (неточний) inaccurate /ınˈækjәrәt/
неправильно присл. 1. incorrectly
/ˌınkәˈrektlı/; improperly /ımˈprɒpәlı/;
falsely /ˈfɔ:lslı/; wrong(ly) /ˈrɒŋ(lı)
US: ˈrɒ:ŋ(lı)/: це неправильно it’s
wrong 2. (помилково) erroneously
/ıˈrәʊnıәslı/
~ зрозуміти щось misunderstand smth

непрацездатн|ий прикм. unable
to work /ʌnˈeıbl tә wɜ:k/; invalid
/ınˈvælıd/; disabled /dısˈeıbld/: ~а
частина населення disabled section
of the population
непрацездатність ж. disablement
/dısˈeıblmәnt/; disability /ˌdısәˈbılәtı/:
тимчасова/цілковита ~ temporary/
total disability
непрестижн|ий прикм. of no
prestige /әv nәʊ preˈsti:ʒ/: ~а професія occupation of no prestige
непридатний прикм. 1. (незастосовний) inapplicable /ınˈæplıkәbl/
2. (до експлуатації) unserviceable
/ˌʌnˈsɜ:vısәbl/ 3. (непристосований)
unsuitable /ˌʌnˈsju:tәbl/; unfit (for)
/ˌʌnˈfıt (fәr)/: ~ для подальшої
експлуатації unfit for further service
4. (несправний) faulty /ˈfɔ:ltı/
5. (дефектний) defective /dıˈfektıv/
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непридатність ж. unfitness (for)
/ˌʌnˈfıtnıs (fәr)/
неприйнятний прикм. 1. unacceptable /ˌʌnәkˈseptәbl/ 2. (недозволений) intolerable /ˌınˈtɒlәrәbl/
3. (неприпустимий) inadmissible
/ˌınәdˈmısәbl/ 4. (непридатний)
ineligible /ınˈeılıdʒәbl/ 5. (про
похибку)
excessive
/ıkˈsesıv/
неприродний прикм. 1. (манірний, роблений) affected /әˈfektıd/
2. (протиприродний) unnatural
/ˌʌnˈnætʃrәl/
3.
(аномальний)
anomalous /әˈnɒmәlәs/; abnormal
/æbˈnɔ:ml/ 4. (що не зустрічається в
природі) unnative /ˌʌnˈneıtıv/
неприхований прикм. 1. unhidden
/ʌnˈhıdn/ 2. (відкритий, явний)
barefaced /ˈbeәˈfeıst/
непродуктивн|ий прикм. unproductive /ˌʌnprәˈdʌktıv/: ~а робота
unproductive work
непродуман|ий прикм. unconsidered /ˌʌnkәnˈsıdәd/: ~е зауваження
unconsidered remark; unreasoned
/ˌʌnˈri:znd/
непрофесiйний прикм. amateurish/ˈæmәtәrıʃ/
нерв ч. nerve /nɜ:v/: діяти комусь
на ~и розм. get on oneʼs nerves
нервов|ий
прикм. nervous
/ˈnɜ:vәs/: виснаження ~ої системи
nervous break-down; nerve /nɜ:v/: ~і
клітини/центри nerve cells/centres
нервувати дієсл. be nervous /bi:
ˈnɜ:vәs/
нереалістичний прикм. nonrealistic /nɒnˌrıәˈlıstık/: ~ підхід nonrealistic approach
нереальний прикм. (нездійс280

ненний) impracticable /ımˈpræktıkәbl/
нерегулярн|ий прикм. irregular
/ıˈregjʊlәr/: ~е відвідування уроків/
лекцій irregular attendance at lessons/
lectures
нерівний прикм. 1. (неоднаковий)
unequal /ˌʌnˈi:kwәl/ 2. (про поверхню)
uneven /ʌnˈi:vn/; rough /rʌf/
нерівність ж. inequality
/ˌınıˈkwɒlәtı/: соціальна ~ social
inequality; disparity /dıˈspærәtı/: ~ у
віці disparity in age
нерiдко присл. not seldom /nɒt
ˈseldәm/
нерішучий прикм. undecisive
/ˌʌndıˈsaısıv/; hesitant /ˈhezıtәnt/
нерішучість ж. undecision
/ˌʌndıˈsıʒn/; hesitation /ˌhezıˈteıʃn/
нерозбірлив|ий прикм. 1. unintelligible /ˌʌnıntәˈledʒәbl/ 2. (про
почерк) illegible /ıˈledʒәbl/ 3. (про
мовлення) inarticulated /ˌınɑ:ˈtıkjʊleıtıd/:
~е мовлення inarticulated speech 4. (нечіткий) undecipherable /ˌʌndıˈsaıfrәbl/
5. (невибагливий) indiscriminate
/ˌındıˈskrımınıt/ 6. (безпринципний)
unscrupulous /ˌʌnˈskru:pjʊlәs/
нерозвинен|ий прикм. 1. undeveloped /ˌʌndıˈvelәpt/: ~і країни
undeveloped countries 2. (про людину)
intellectually backward /ˌıntәˈlektʃʊәlı
ˈbækwәd/
нерозвˈязани|й прикм. unresolved
/ˌʌnrıˈzɒlvd/: кілька проблем залишилося ~ми several problems remain
unresolved
нерозв’язн|ий прикм. unsoluble
/ˌʌnˈsɒljʊbl/: проблема стала ~ою the
problem became unsoluble
нерозривний прикм. 1. in-
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dissoluble /ˌındıˈsɒljʊbl/: ~ зв’язок
теорії з практикою indissoluble
connection of theory and practice;
inseparable /ınˈsepәrәbl/ 2. (невіддільний) nonseparable /ˌnɒnˈsepәrәbl/
нерозривність ж. 1. continuity
/ˌkɒntıˈnju:әtı US: ˌkɒntıˈnu:әtı/
2. (невіддільність) inseparability
/ınˌsepәrәˈbılәtı/; nonseparability
/nɒnˌsepәrәˈbılәtı/
нерозумiння с. incomprehension
/ınˌkɒmprıˈhenʃn/: ~ мови псих.
іncomprehension of speech; failure to
comprehend /ˈfeıljәr tә ˌkɒmprıˈhend/:
~ граматичної структури речення
failure to comprehend the grammatical
structure of a sentence
нерухомий прикм. 1. immobile
/ıˈmәʊbaıl US: ıˈmәʊbl/ 2. (без руху, у
стані спокою) motionless /ˈmәʊʃnlıs/
несамохiть присл. 1. (мимовільно) unintentionally /ˌʌnınˈtenʃnәlı/
2. (проти волі) against oneʼs will
/әˈgenst .. wıl/
несвоєчасний прикм. (недоречний не до речі) untimely
/ʌnˈtaımlı/; inopportune /ˌınˈɒpәtju:n
US: ˌınˈɒpәtu:n/
нескладний
прикм.
not
complicated /nɒt ˈkɒmplıkeıtıd/;
simple /ˈsımpl/: нескладна робота
simple work
неслухняний прикм. 1. disobedient /ˌdısәˈbi:dıәnt/ 2. (про
дитину) naughty /ˈnɔ:tı/
неслухняність ж. disobedience
/ˌdısәˈbi:dıәns/
несподiван|ий прикм. unexpected
/ˌʌnıkˈspektıd/:
~і
результати

unexpected
results;
surprising
/sәˈpraızıŋ/
несподiванк|а ж. suddenness
/ˈsʌdnıs/; surprise /sәˈpraız/: це було
великою ~ою it was a great surprise
неспокій ч. worry /ˈwʌrı/; anxiety
/æŋˈzaıәtı/; trouble /ˈtrʌbl/
неспокiйний прикм. restless
/ˈrestlıs/; anxious /ˈæŋkʃәs/
несправедлив|ий прикм. unjust
/ˌʌnˈʤʌst/; unfair /ˌʌnˈfeәr/: ~е
ставлення до чогось unfair attitude to
smth
несправедливість ж. injustice
/ınˈdʒʌstıs/; unfairness /ˌʌnˈfeәnıs/
несприятлив|ий прикм. 1. unfavourable (амер. unfavorable)
/ˌʌnˈfeıvәrәbl/: ~а ситуація unfavo(u)
rable situation 2. (невигідний)
disadvantageous /ˌdısәdˈvɑ:ntıdʒәs
US: ˌdısәdˈvæntıdʒәs/ 3. (шкідливий)
adverse /ˈædvɜ:s/

вчитися в ~их умовах study under
disadvantages

неспростовн|ий прикм. 1. (незаперечний) incontrovertible /ınˌkɒntrәˈvɜ:tәbl/: ~і дані incontrovertible
evidence (sing.);
irrefutable
/ˌırıˈfju:tәbl/ 2. (про науковий факт)
infallible /ınˈfælәbl/; undisprovable
/ˌʌndısˈpru:vәbl/
неспростовність ж. 1. irrefutability /ırıˌfju:tәˈbılәtı/ 2. (незаперечність)
incontrovertibleness
/ınˌkɒntrәˈvɜ:tәblnıs/
нестабільний прикм. 1. unstable
/ˌʌnˈsteıbl/: емоційно ~ emotionally
unstable; nonstable /ˌnɒnˈsteıbl/
2. (неусталений) unsteady /ˌʌnˈstedı/
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нестабільність ж. instability
/ˌınstәˈbılәtı/;
unstableness /ˌʌnˈsteıblnıs/; lack of stability /læk әv
stәˈbılәtı/
нестандартний прикм. 1. nonstandard /ˌnɒnˈstændәd/; off-standard
/ɒfˈstændәd US: ɔ:fˈstændәd/
2. (за розміром) offsize /ˈɒfˌsaız US:
ˈɔ:fˌsaız/ 3. (нетиповий) atypical
/әˈtıpıkl/ 4. (аномальний) abnormal
/æbˈnɔ:ml/
нестач|а ж. deficiency /dıˈfıʃnsı/;
lack /læk/: через ~у чогось for [by,
from] lack of smth; shortage /ˈʃɔ:tıdʒ/:
~а вчителів teacher shortage; див.
тж брак
нести дієсл. 1. (переміщати на
собі) carry /ˈkærı/ 2. (виконувати)
perform /pәˈfɔ:m/: ~ обов’язки тільки
виконувати когось perform the duties
of smb; bear /beәr/: ~ відповідальність
bear the responsibility

~ покарання pay a penalty; suffer
punishment

нестійк|ий прикм. 1. unsteady
/ˌʌnˈstedı/;
instable
/ınˈsteıbl/:
емоційно ~і діти emotionally instable
children 2. (мінливий) fluctuating
/ˌflʌktʃʊˈeıtıŋ/: ~і інтереси fluctuating
interests
несумiсн|ий прикм. incompatible
/ˌınkәmˈpætәbl/: ця точка зору є
~ою з точкою зору, викладеною
в даній статті this point of view is
incompatible with the one developed
in this paper
несумiсність ж. incompatibility
/ˌınkәmˌpætәˈbılәtı/: ~ характерів
псих. incompatibility of temper
несумлінн|ий прикм. careless
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/ˈkeәlıs/: ~а робота careless work;
unconscientious
/ˌʌnkɒnʃıˈenʃәs/:
~е ставлення до обов’язків unconscientious attitude towards oneʼs
duties
несумлінність ж. carelessness
/ˈkeәlısnıs/: ~ виконання роботи carelessness in work
несуттєв|ий прикм. 1. (що не
стосується
суті)
inessential
/ınıˈsenʃl/: нехтувати ~ми подробицями omit inessential details
2.
(неважливий)
unimportant
/ˌʌnımˈpɔ:tnt/
3.
(нехтовний)
negligible /ˈneglıdʒәbl/; ignorable
/ˈıgnәrәbl/
несхвалення с. disapproval
/ˌdısәˈpru:vl/: викликати ~ arouse
the disapproval; висловити ~ express
oneʼs disapproval; disapprobation
/ˌdısæprәˈbeiʃn/
несхожий прикм. 1. unlike
/ˌʌnlaık/;
dissimilar
/dıˈsımılәr/;
r
nonsimilar /ˌnɒnˈsımılә /
2. (відмінний) different /ˈdıfrәnt/
нетактовний прикм. tactless
/ˈtæktlıs/: ~ вчинок tactless act [action]
нетерпимість ж. intolerance
/ˌınˈtɒlәrәns/
нетерплячість ж. impatience
/ımˈpeıʃns/
нетипов|ий прикм. 1. atypical
/әˈtıpıkl/: ~а форма зайнятості
atypical labour (амер. labor)
2. (нестандартний) off-standard
/ˈɒfˈstændәd US: ˈɔ:fˈstændәd/
3. (нехарактерний) uncharacteristic
/ʌnˌkærәktәˈrıstık/
неточн|ий прикм. 1. inexact
/ˌınıgˈzækt/: ~е означення inexact
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definition; inaccurate /ınˈækjәrәt/:
~е вживання слів inaccurate choice
of words; non-exact /ˌnɒnıgˈzækt/
2. (із помилками) incorrect /ınkәˈrekt/
3. (приблизний, грубий – про оцінку,
результат) crude /kru:d/ 4. (чорновий) rough /rʌf/ 5. (непунктуальний) nonpunctual /ˌnɒnˈpʌŋktʃʊәl/;
unpunctual /ˌʌnˈpʌŋktʃʊәl/
неточн|ість ж. 1. (низька
точність вимірювань, обчислень
тощо; наявність похибки) inexactness /ˌınıgˈzæktnıs/; inaccurateness
/ınˈækjәrәtnıs/ 2. (похибка) inaccuracy
/ınˈækjurәsı/: ~ості в перекладі
inaccuracies in translation; ~ість
виразу/означення inaccuracy of
an expression/a definition; error
/ˈerәr/ 3. (відхилення від заданого
розміру) discrepancy /dıˈskrepәnsı/
4. мат. (грубість оцінки) roughness
/ˈrʌfnıs/;
crudeness
/ˈkru:dnıs/
5. (непунктуальність) unpunctuality
/ʌnˌpʌŋkʧʊˈælәtı/; unpunctualness
/ˌʌnˈpʌŋkʧʊælnıs/
неточно присл. 1. inexactly
/ˌınıgˈzæktlı/; inaccurately /ınˈækjәrәtlı/
2. (наближено, приблизно) approximately /әˈprɒksımıtlı/ 3. (грубо)
roughly /ˈrʌflı/
нетрадицiйний прикм. nonconventional /ˌnɒnkәnˈvenʃәnl/: ~ підхід
nonconventional approach
нетривалий прикм. 1. nondurable
/ˌnɒnˈdjʊәrәbl
US:
ˌnɒnˈdʊәrәbl/;
undurable
/ˌʌnˈdjʊәrәbl
US:
ˌʌnˈdʊәrәbl/; unlasting /ˌʌnˈlɑ:stıŋ
US: ˌʌnˈlæstıŋ/ 2. (короткочасний)
short-time /ˈʃɔ:tˌtaım/; brief /bri:f/

3. (коротковічний) short-lived
/ˈʃɔ:tˌlıvd/
неудосконалений див. невдосконалений
неуважний прикм. inattentive
/ˌınәˈtentıv/: ~ учень inattentive pupil
неуважн|ість ж. 1. inattention
/ˌınәˈtenʃn/; absence /ˈæbsns/ 2. (недбалість) carelessness /ˈkeәlısnıs/: з
~ості through carelessness
неуважно присл. inattentively
/ˌınәˈtentıvlı/
неузгіднений, неузгоджений
прикм. 1. (нескоординований) uncoordinated (with, to) /ˌʌnkәʊˈɔ:dәneıtıd/;
discordant
/dıˈskɔ:dәnt/;
lacking
coordination /ˈlækıŋ kәʊˌɔ:dıˈneıʃn/
2. (нескорельований) uncorrelated
/ˌʌnˈkɒrәleıtıd US: ˌʌnˈkɔ:rәleıtıd/
3. (непогоджений) unagreed /ˌʌnәˈgri:d/
неузгідненість, неузгодженість
ж. 1. discord(ance) /dıˈskɔ:d(әns)/; lack
of coordination /læk әv kәʊˌɔ:dıˈneıʃn/:
~ість у роботі lack of coordination
in work 2. (нескоординованість)
noncoordination /ˌnɒnkәʊˌɔ:dıˈneıʃn/;
incoordi na tion /ınkәʊˌɔ:dıˈneıʃn/
3. (незбіг) mismatch /mısˈmæʧ/; lack
of fit /læk әv fıt/
неупереджений прикм. 1. (про
оцінку чи оцінювача) unbiased
/ˌʌnˈbaıәst/ 2. (про думку тощо)
open-minded
/ˈәʊpәnˈmaındıd/
3. (безсторонній, справедливий)
impartial /ımˈpɑ:ʃl/
неупередженість ж. impartiality
/ımˌpɑ:ʃıˈælәtı/
неформальн|ий
прикм.
1.
nonformal /ˌnɒnˈfɔ:ml/: ~а освіта
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non-formal education 2. (неофіційний, 4. (нерізкий) unsharp /ˌʌnˈʃɑ:p/
неслужбовий) informal /ˌınˈfɔ:ml/; 5. (неясний) unclear /ˌʌnˈklıәr/:
~е запитання unclear question;
inofficial /ˌınәˈfıʃl/
~а організація non-registered orga- ~е формулювання думки unclear
wording [formulation] of an idea
nization
нечiткість ж. lack of precision
нефункцiйний
прикм.
nonfunctional /ˌnɒnˈfʌŋkʃәnl/; unfun- /læk әv prıˈsıʒn/; obscurity /әbˈskjʊәrıtı/
нечiтко присл. illegibly /ıˈledʒәbctional /ˌʌnˈfʌŋkʃәnl/
нехай част. let /let/: ~ дано lı/; vaguely /ˈveıgәlı/; indistinctly
[задано] щось let there be given /ˌınˈdıstıŋtlı/
нечутливий прикм. 1. insensmth; ~ він зробить це сам let him
do it himself; suppose /sәˈpәʊz/: ~ ми sitive /ınˈsensәtıv/ 2. (несприйinsusceptible
маємо... suppose (we have)...; suppose нятливий)
/ˌınsәˈseptәbl/; nonsusceptible
we are given
/ˌnɒnsәˈseptәbl/ 3. (який не реагує
нехтування с. neglect /nıˈglekt/
нехтува|ти дієсл. 1. neglect на щось) irresponsive /ˌırıˈspɒnsıv/;
/nıˈglekt/: у школі він ~в заняттями he nonresponsive /ˌnɒnrıˈspɒnsıv/
нешкідливий прикм. 1. harmless
would neglect his studies when he was
at school 2. (не враховувати, не брати /ˈhɑ:mlıs/ 2. (для довкілля) soft
до уваги) disregard /ˌdısrıˈgɑ:d/: ~ти /ˈsɒft US: sɔ:ft/ 3. (безпечний) safe
інструкціями disregard instructions /seıf/ 4. (для здоровʼя) noninjurious
3. (ігнорувати) ignore /ıgˈnɔ:r/: ~ти /ˌnɒnınˈdʒʊәrıәs/
неявний прикм. 1. (не висловлений
порадою ignore advice
нечесний прикм. 1. dishonest прямо) implicit /ımˈplısıt/; tacit /ˈtæsıt/
/dısˈɒnıst/; dishonourable /dısˈɒnәrәbl/ 2. (неочевидний) unclear /ˌʌnˈklıәr/;
2. (про засоби, гру тощо) unfair nonevident /ˌnɒnˈevıdәnt/
неявно
присл.
implicitly
/ˌʌnˈfeәr/
нечесність
ж.
dishonesty /ımˈplısıtlı/; tacitly /ˈtæsıtlı/
неясн|ий прикм. 1. (непрозорий)
/dısˈɒnıstı/
нечинний
прикм.
invalid unclear /ˌʌnˈklıәr/; unlucid /ˌʌnˈlu:sıd/
2. (нечіткий, якого погано видно)
/ınˈvælıd/
indistinct
/ˌınˈdıstıŋkt/;
hazy
нечинність ж.
invalidity
/ˈheızı/: ~е уявлення hazy idea
/ˌınvәˈlıdәtı/
нечітк|ий прикм. 1. (невиразний) 3. (незрозумілий) obscure /әbˈskjʊәr/;
indistinct /ˌınˈdıstıŋkt/: ~а вимова indi- unclear /ˌʌnˈklıәr/: зміст промови був
stinct pronunciation 2. (нерозбірли- ~им the point of the talk was unclear
вий – про напис, почерк) illegible 4. (про думку, питання) nebulous
/ıˈledʒәbl/ 3. (про зображення, особл. /ˈnebjʊlәs/; opaque /әʊˈpeık/; vague
оптичне) indistinct /ˌınˈdıstıŋkt/ /veıg/: ~а думка vague idea
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неясність ж. 1. (незрозумілість)
unclearness /ˌʌnˈklıәnıs/ 2. (думки
тощо) vagueness /veıgnıs/
нижній прикм. lower /ˈlәʊәr/: ~
поріг lower threshold
нижчий прикм. 1. lower /ˈlәʊәr/
2. (початковий) primary /ˈpraımәrı
US: ˈpraımerı/ 3. (найпростіший) the
lowest /ðә ˈlәʊәst/ 4. (рангом) junior
/ˈdʒu:nıәr/; inferior /ınˈfıәrıәr/
низ ч. 1. (нижня частина)
lower part /ˈlәʊәr pɑ:t/; bottom half
/ˈbɒtәm hɑ:f (US: hæf)/ 2. (сторінки друкованого тексту) bottom
/ˈbɒtәm/
низка ж. series /ˈsıәri:z/: ~ причин
series of causes
низьк|ий прикм. 1. low /lәʊ/: ~ий
рівень знань low level of knowledge
2. (який не досяг певної норми) poor
/pʊәr/: ~а відвідуваність/дисципліна/
успішність poor attendance/discipline/progress/; ~а якість роботи
poor quality of work
нiби, нiбито спол., част. as if /әz
ıf/; like /laık/ allegedly /әˈledʒәdlı/: ~
важкий allegedly difficult
нігілiзм ч. nihilism /ˈnaıılızәm/
ніж спол. than /ðæn/: він краще
висловлює свою думку усно, ~
письмово he expresses himself better
in speech than in writing; пˈятий урок
важчий, ~ другий the fifth lesson is
more difficult than the second
ніколи присл. never /ˈnevәr/: ~ до/
після цього never before/after; краще
пізно, ніж ~ better late than never; ~
не пізно виправитися it is never too

late to mend; я ~ раніше не думав про
це I never thought of that before
німий ч. dumb /ˈdʌm/
німота ж. dumbness /ˈdʌmnıs/;
muteness /ˈmju:tnıs/
ніхто займ. nobody /ˈnәʊbәdı/: ~
не знає nobody knows; no one /nәʊ
wʌn/; none /nʌn/: ~ крім нього none
but he
нічого присл. nothing /ˈnʌθıŋ/: він
не розповів нам ~ нового he told us
nothing new; ми ~ про це не знали
we knew nothing about it; не мати ~
спільного з чимось have nothing to do
with smth; у цьому немає ~ важкого/
дивного/цікавого there is nothing
difficult/strange /interesting about it
ніш|а ж. у різн. знач. niche /nıʧ/:
екологічна ~а environmental niche;
займати ~у occupy a niche
ніщо займ. nothing /ˈnʌθıŋ/: ~
інше як nothing less than; nothing but;
це ~ порівняно з чимось it is nothing
to smth
ніяк присл. by no means /baı nәʊ
mi:nz/; it is impossible /ıt ız ımˈpɒsәbl/:
його ~ не можна переконати it is
impossible to persuade him
ніяк|ий прикм. 1. no /nәʊ/: не мати
~ого уявлення про щось have no idea
of smth; not any /nɒt enı/; none /nʌn/
2. (жоден із двох) neither /ˈnaıðәr US:
ˈni:ðәr/
новатор ч. innovator /ˈınәveıtәr/
новаторство с. innovations
/ˌınәˈveıʃnz/
новач|ок ч. 1. (початківець)
beginner /bıˈgınәr/; novice /ˈnɒvıs/:
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це завдання є складним для ~ка it is
a dangerous task for a novice 2. (про
школярів) new arrival /nju: (US: nu)
әˈraıvl/: до школи прийшло кілька ~ків
there were several new arrivals at school
нов|ий прикм. 1. new /nju:
US: nu:/: ~а планета new planet;
вводити ~і вирази/слова introduce
new
expressions/words;
якісно
~ий qualitatively new; fresh /freʃ/:
~ий розділ (книги) a fresh chapter
2. (сучасний) modern /ˈmɒdn/: ~а
історія
(навчальний
предмет)
modern history
новина ж. news /nju:z US: nu:z/:
це не ~ that is no news; цікава ~ an
interesting news
новітн|ій прикм. 1. new /nju:
US: nu:/ 2. (найостанніший) latest
/ˈleıtıst/: ~і наукові досягнення
latest scientific achievements [developments]; книжка містить ~і
дані book incorporates the latest
information 3. (недавній, останній)
recent /ˈri:snt/: ~я історія (навчальний
предмет) recent history
нововведення с. innovation
/ˌınәˈveıʃn/: навчальне ~ instructional
innovation
номенклатура ж. (сукупність
офіційно введених документів, позначень) nomenclature /nәˈmenklәtʃәr
US: ˈnәʊmәnkleıtʃәr/
номер ч. 1. (порядкове число)
number /ˈnʌmber/: порядковий ~
sequence [serial] number; телефонний
~ telephone number 2. (ярлик, знак)
check /tʃek/ 3. (газети, часопису)
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issue /ˈıʃu:/; number /ˈnʌmber/

значитися [числитися] за ~ом... be
itemized under No ...

ноосфера ж. noosphere
/ˈnәʊәsfıәr/
норм|а ж. 1. norm /nɔ:m/:
відхилення
від
~и
deviation
[departure] from the norm; вікова/
санітарно-гігієнічна ~а age/sanitary
and hygiene norm; normal value
/ˈnɔ:ml ˈvælju/; standard /ˈstændәd/:
моральні ~и moral standards; ~и
поведінки standards of behaviour
(амер. behavior); санітарно-гігієнічна ~а sanitary-hygienic standard; у межах ~и up to the standard;
не узгоджуватися з прийнятими
~ами fall short of accepted standards
2. (установлена міра, кількість)
quota /ˈkwәʊtә/: місячна ~а mohthly
quota; rate /reıt/: середня ~а average
rate 3. (вид технічної документації)
specifications /ˌspesıfıˈkeıʃnz/
нормальн/ий
прикм. normal
/ˈnɔ:ml/: ~ий розвиток дитини normal
development of the child; за ~их умов
under normal conditions
норматив ч. norm /nɔ:m/; standard
/ˈstændәd/
нормативн|ий прикм. normative
/ˈnɔ:mәtıv/: ~і документи normative
documents; standard /ˈstændәd/: ~а
вимова standard pronunciation; ~і
вимоги standard requirements
носій ч. 1. medium /ˈmi:dıәm/; carrier
/ˈkærıәr/; storage medium /ˈstɔ:rıdʒ
ˈmi:dıәm/; porter /ˈpɔ:tәr/ 2. (ідей тощо)
bearer /ˈbeәrәr/ 3. (інфекції) carrier
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на паперовому та електронному
носіях in hard copy and electronic format

delicate shades of meaning in words

ностальгiя
ж.
nostalgia
/nɒˈstældʒә/
нота ж. note /nәʊt/
нотатки мн. notes /ˈnәʊts/: ~ на
берегах marginal notes; робити ~ на
берегах make notes in the margins
нотаці|я ж. 1. (система умовних письмових позначень) notation
/nәʊˈteıʃn/: скорочена ~я contracted
notation 2. (настанова) lecture
/ˈlektʃәr/: читати комусь ~ю read one
a lecture; reprimand /ˈreprımɑ:nd US:
ˈreprımænd/
ноутбук
ч.
(портативний
компʼютер) notebook /ˈnәʊtbʊk/
ноу-хау, ноу-гау с. know-how
/ˈnәʊhaʊ/: використовувати ~ use
know-how
нуль ч. 1. zero /ˈzıәrәʊ/:
прирівнювати до нуля set to zero;
null /nʌl/; naught /nɔ:t/; nought /nɔ:t/
2. (при кодуванні, шифруванні)
cipher /ˈsaıfәr/; cypher /ˈsaıfәr/
нульовий прикм. zero /ˈzıәrәʊ/:
~ приріст населення zero population
growth
нумерація
ж.
numbering
/ˈnʌmberıŋ/
~ сторінок pagination

нумерувати
дієсл. number
r
/ˈnʌmbә /: ~ сторінки книжки number
the pages of the book
нюанс ч. 1. nuance /ˈnju:ɑ:ns
US: ˈnu:ɑ:ns/: культурний ~ cultural
nuance 2. (незначна відмінність)
shade /ʃeıd/: тонкі ~и значення слова
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О
обговорення с. 1. discussion
/dıˈskʌʃn/: жваве/коротке/плідне ~
lively [spirited]/ brief/ fruitful discussion;
влаштовувати широке ~ чогось hold
a wide discussion of smth; виносити
[ставити] щось на ~ submit smth for
discussion; bring smth on discussion;
запропонувати щось на ~ bring smth
up for discussion; предмет ~ subject
for discussion; припинити ~ close a
discussion; debate /dıˈbeıt/: предмет
[тема] для ~ a subject for debate; talking
/ˈtɔ:kıŋ/ 2. (розгляд) consideration
/kәnˌsıdәˈreıʃn/: належне/ретельне ~
due/careful consi-deration
відкрите [публічне] ~ agitation;
піддавати серйозному обговоренню
agitate

обговорюван|ий особлива форма
дієслова дієприкм. прикм. 1. under
discussion /ˈʌndәr dıˈskʌʃn/ 2. (про
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обґрунтову|вати дієсл. 1. base
/beıs/: ~вати свою аргументацію
чимось base case on smth
2. (підводити основу) ground /graʊnd/:
~вати свої доводи досвідом ground
oneʼs arguments of experience 3. (виправдовувати) justify /ˈdʒʌstıfaı/:
мета ~є засоби end justifies means
4. (наводити переконливі аргументи)
reason /ri:zn/: ви повинні обґрунтувати
свою позицію you must reason your
case; substantiate /sәbˈstænʃıeıt/: ~вати
тезу substantiate the thesis 5. (підтверджувати правильність) validate
/ˈvælıdeıt/: наочно ~вати висновок
validate a conclusion by demonstration
обґрунтування с. 1. (дія)
grounding /ˈgraʊndıŋ/ 2. (теорії)
substantiation
/sәbˈstænʃıeıʃn/:
наукове ~ scientific substantiation 3. (виправдання) justification
/ˌdʒʌstıfıˈkeıʃn/: експериментальне/
~тися be on the floor [agenda]; be математичне/теоретичне ~ experiunder discussion
mental/mathematical
/theoretical
обґрунтован|ий прикм. substan- justification 4. (мотивування)
tiated /sәbˈstænʃıeıtıd/; valid /ˈvælıd/: motivation /mәʊtıˈveıʃn/
~а критика valid criticism; founded
техніко-економічне ~ feasibility
/ˈfaʊndıd/: його висновки ~і дуже study; technical and economic study
поверхневим знанням предмета
обдарован|ий прикм. gifted
his conclusion is founded upon very /ˈgıftıd/: ~а дитина gifted child;
superficial knowledge; well-grounded talented /ˈtælәntıd/; accomplished
/wel ˈgraʊndıd/: ~і критерії оцінок /әˈkʌmplıʃt US: әˈkɒmplıʃt/
well-grounded criteria of grading; ~і
обдарованість ж. gifts /gıfts/;
побоювання well-grounded fears; endowments /ınˈdaʊmәnts/; abilities
justified /ˈdʒʌstıfaıd/
/әˈbılәtız/
обґрунтованість ж. 1. validity
обдуман|ий прикм. deliberate
/vәˈlıdәtı/: ~ вимог validity of claims; /dıˈlıbәrәt/: ~е рішення deliberate
~ висновку validity of a conclu- decision; considered /kәnˈsıdәred/;
sion 2. (законність) justifiability well-considered /wel kәnˈsıdәred/: ~а
/ˌdʒʌstıfıәˈbılәtı/
відповідь well-considered [deliberate]
наукові проблеми) at issue /әt ˈıʃu:/:
~а проблема the problem at issue
обговорюва|ти дієсл. 1. discuss
smth /dıˈskʌs/: ~ти книжку discuss
a book; ми можемо обговорити це
пізніше we can discuss that later;
ми обговорили цю проблему, щоб
з’ясувати спірні питання we have
discussed the problem with a view
to elucidating controversial issues;
обговорити у загальних рисах
discuss in broad terms; проблема, яку
ми маємо намір ~ти, виникає з … the
problem we are about to discuss originates from …; у статті обговорюється
… the paper discusses …; dispute
/dıˈspju:t/: ~ти питання dispute a
question; talk over /tɔ:k ˈәʊvәr/: ми
це вже обговорили we have already
talked it over 2. (розглядати) consider
/kәnˈsıdәr/: ~ти широке коло питань
consider a wide range of questions
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answer; carefully thought out /ˈkeәfәlı
θɔ:t aʊt/
обдумування с. thinking out
/ˈθıŋkıŋ aʊt/: ~ відповіді thinking out
oneʼs answer
обдум|увати дієсл. 1. think* over
[out] /θıŋk ˈәʊvәr [aʊt]/: ~айте це
(питання) і приходьте до мене ще раз
think it over and then come to me again;
~увати відповідь (на іспиті) think
out oneʼs answer 2. (обмірковувати)
cogitate /ˈkɒdʒıteıt/; contemplate
/ˈkɒntempleıt/: я ~аю вашу пропозицію
I will contemplate your proposal;
ponder /ˈpɒndәr/
обережний прикм. 1. careful
/ˈkeәfl/; cautious /ˈkɔ:ʃәs/ 2. (обачний, обміркований) circumspect
/ˈsɜ:kәmspekt/
3.
(стриманий)
guarded /ˈgɑ:dıd/
обережність ж. 1. discretion
/dıˈskreʃn/; care /keәr/; carefulness
/ˈkeәflnıs/;
caution
/ˈkɔ:ʃn/
2. (стриманість) guardedness
/ˈgɑ:dıdnıs/; wariness /ˈweәrınıs/
оберігати дієсл. 1. (від) guard
(from, against) /gɑ:d (frәm, әˈgenst)/
2. (захищати) protect (from, against)
/prәˈtekt (frәm, әˈgenst)/; shield (from,
against) /ʃi:ld (frәm, әˈgenst)/
обернен|ий прикм. (зворотний) inverted /ınˈvɜ:tıd/; converse
/ˈkɒnvɜ:s/: ~а теорема converse
of theoreme; ~е (твердження) є
неправильним the converse is false
оберено присл. inversely /ınˈvɜ:slı/:
змінюватися ~ пропорційно чомусь
vary inversely as smth
об’єднан|ий прикм. 1. united
/ju:ˈnaıtıd/: ~і зусилля united efforts;
290

amalgamated /әˈmælgәmeıtıd/; incorporate /ınˈkɔ:pәrәt/ 2. (зведений,
консолідований)
consolidated
/kәnˌsɒlıˈdeıtıd/ 3. (спільний) joint
/dʒɔınt/
об’єднання с. 1. (асоціація)
association /әˌsәʊsıˈeıʃn/ 2. (союз,
унія) union /ˈju:nıәn/ 3. (товариство)
society /sәˈsaıәtı/ 4. (організацій,
товариств) federation /ˌfedәˈreıʃn/
5.
(корпорація)
corporation
/ˌkɔ:pәˈreıʃn/: див. тж спілка
об’єднування, об’єднання с.
1. (дія) unification /ˌju:nıfıˈkeıʃn/;
combining /kәmˈbaınıŋ/: ~ загальної
освіти з професійною підготовкою
combining of academic education
with hands-off training for real jobs
2. (приєднання, злиття) incorporation
/ınˌkɔ:pәˈreıʃn/ 3. (інтеграція) integration /ˌıntıˈgreıʃn/ 4. (консолідація)
consolidation /kәnˌsɒlıˈdeıʃn/; uniting /ju:ˈnaıtıŋ/: ~ зусиль держави та
суспільства в розв’язанні проблем
освіти uniting efforts of the state and
society in solving educational problems
5. (поглинення) take-over /teıkˈәʊvәr/
6. (концентрація, зосередження зусиль) concentration /ˌkɒnsnˈtreıʃn/
об’єднувати дієсл. 1. unite
/ju:ˈnaıt/: тенденція ~ крайності
tendency to unite extremes; consolidate
/kәnˈsɒlıdeıt/ 2. (поєднувати) combine
/kәmˈbaın/: ~ групи для певних
курсів/лекцій combine groups for
certain courses/lectures; ~ зусилля
для чогось combine efforts for smth
~ в єдине ціле integrate

об’єднуватися дієсл. 1. become*
united /bıˈkʌm ju:ˈnaıtıd/; be*
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consolidated /bi: kәnˌsɒlıˈdeıtıd/
2. (про заклади тощо) be* amalgamated /bi: әˈmælgәmeıtıd/; be* incorporated /bi: ınˈkɔ:pәreıtıd/; take*-over
/ˈteıkˈәʊvәr/
об’єкт ч. (предмет) entity /ˈentәtı/:
~ моделювання/регулювання modeled/controlled entity; object /ˈɒbdʒıkt/:
абстрактний ~ abstract (object);
зображуваний ~ imaging object; ~
вивчення object of study; ~ мережі/моделювання network/simulation object
об’єктивізм ч. objectivism
/әbˈdʒektıvızm/
об’єктивн|ий прикм. 1. objective
/әbˈdʒektıv/: ~е сприйняття псих.
objective perception; ~е судження
objective judgement; ~і дані objective
evidence 2. (неупереджений) unbiased
/ˌʌnˈbaıәst/; impartial /ımˈpɑ:ʃl/: ~а
оцінка impartial [unbiased] estimate
об’єктивн|ість ж. objectivity
/ˌɒbdʒekˈtıvәtı/: з усією ~істю
in all objectivity; impartiality
/ˌımˌpɑ:ʃıˈælәtı/
обирати дієсл. 1. choose /tʃu:z/:
він обрав своїм фахом іноземні мови
he has chosen foreign languages as his
speciality 2. (голосуванням) elect
/ıˈlekt/: його було обрано дійсним
членом Академії наук he was elected
Member of the Academy of Sciences
не бути обраним lose the election

обізнаний прикм. 1. enlightened
/ınˈlaıtәnd/: добре ~ у цьому питанні
thoroughly enlightened on the subject;
(well-)informed /(wel)ınˈfɔ:md/; cognizant (про щось − of) /ˈkɒgnızәnt
(әv)/ 2. (у певній галузі) experienced
(in) /ıkˈspıәrıәnst (ın)/

обіцянк|а ж. promise /ˈprɒmıs/:
виконати ~у accomplish a promise;
дотриматися ~и keep oneʼs promise;
порушувати ~у fail to keep oneʼs
promise; word /wɜ:d/
обіцяти дієсл. promise /ˈprɒmıs/:
не кваптеся ~, а кваптеся виконувати
be slow to promise and quick to
perform як на мене, щось подібне
вже було…
обладнання с. 1. (сукупність
пристроїв, спорядження тощо)
equipment /ıˈkwıpmәnt/: додаткове/
лабораторне/навчальне ~ ancillary/
laboratory/ teaching [instructional]
equipment;
facility
/fәˈsılәtı/
r
2. (приладдя) gear /gıә /; outfit /ˈaʊtfıt/

допоміжне ~ ancillaries; auxiliaries

обладнувати дієсл. equip /ıˈkwıp/;
fit* out /fıt aʊt/
область ж. 1. region /ˈri:dʒәn/;
area /ˈeәrә/: 2. (адміністративна
одиниця) region /ˈri:dʒәn/
облік ч. 1. (встановлення кількості) accounting /әˈkaʊntıŋ/; calculation
/ˌkælkjʊˈleıʃn/ 2. (реєстрація) registration /ˌredʒıˈstreıʃn/; record /ˈrekɔ:d
US: ˈrekәrd/: вести ~ успішності
учнів/студентів keep a record of pupil’s/
student’s progress
обмежен|ий прикм. 1. (звʼязаний
обмеженнями) limited /ˈlımıtıd/:
~ий запас знань limited knowledge;
~і здібності limited abilities; ми
були ~і в часі we were limited for
time; усі виступи було ~о десятьма
хвилинами all speeches were limited
to ten minutes 2. (вузький, тісний)
confined /kәnˈfaınd/
що може бути ~им limitable
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обмеження с. 1. (умова) restriction
/rıˈstrıktʃn/: без ~ without restriction;
вводити/знімати ~ impose [place]/
lift restriction(s) [restraint]; limitation
/ˌlımıˈteıʃn/
2.
(застереження)
qualification /ˌkwɒlıfıˈkeıʃn/

загальними словами confine oneself to
vague generalities; учитель обмежився
кількома зауваженнями the teacher
confined himself to a few remarks;
restrict oneself (to) /rıˈstrıkt (tә)/ 2. (не
виходити за межі чогось) amount to
без ~ загальності without loss of nothing more than /әˈmaʊnt tә ˈnʌθıŋ
mɔ:r ðæn/
generality
ми повинні обмежитися чимось we
обмежений прикм. boundary
/ˈbaʊndrı/; constraint /kәnˈstreınt/: cannot go beyond smth
обмін ч. 1. exchange /ıkˈstʃeındʒ/:
~ (робочий) простір constraint
~ педагогічним досвідом exchange
environment; limiting /ˈlımıtıŋ/
обмежувальн|ий прикм. limitary [sharing] of teaching experience;
/ˈlımıtәrı/; limitative /ˌlımıˈteıtıv/; ~ студентами/учителями student/
limiting
/ˈlımıtıŋ/;
restrictive teacher exchange; вчитися за про/rıˈstrıktıv/: ~і заходи restrictive грамою культурного ~у це теж
взаємний study on a cultural
measures; bounding /ˈbaʊndıŋ/
обмежування
с.
limitation exchange basis 2. (взаємний) inter/ˌlımıˈteıʃn/; restricting /rıˈstrıktıŋ/; change /ˌıntәˈtʃeındʒ/: електронний
setting bounds [limits] /ˈsetıŋ ˈbaʊndz ~ даними electronic data interchange
3. (документів) renewal /rıˈnju:әl US:
[ˈlımıts]/
обмежувати дієсл. 1. limit rıˈnu:әl/
~ думками intercommunication;
/ˈlımıt/; set* a limit on smth /set ә
ˈlımıt / 2. (встановлювати межу) exchange of views [opinions]; ~ речовин
bound /ˈbaʊnd/ 3. (утримувати metabolism; порушення ~у речовин
у встановлених межах) restrict metabolism disorder
обмiнюватися дієсл. exchange
/rıˈstrıkt/;
restrain
/rıˈstreın/
4. (утримувати у вузьких межах) /ıkˈstʃeındʒ/: обмінятися досвідом/
exchange
confine
/kәnˈfaın/:
тому
ми думками/поглядами
обмежимо наш опис виключно experience/opinions/looks
обмінятися враженнями compare
якісним обговоренням чогось we
will, therefore, confine our account to notes
обміркований прикм. considered
a purely qualitative discussion of smth
обмежува|тися дієсл. 1. (задо- /kәnˈsıdәred/; deliberated /dıˈlıbәreıtıd/
обмірк|овувати дієсл. contemвольнятися чимось) limit (to) /ˈlımıt
(tә)/: майже всі попередні роботи з plate /ˈkɒntempleıt/: ~увати пичогось ~лися дослідженням Х nearly тання [проблему] contemplate a
all previous studies on smth have been problem; ~увати чиюсь пропозицію
limited to investigations of X; confine contemplate smbʼs proposal; ponder
oneself (to) /kәnˈfaın (tә)/: ~тися /ˈpɒndәr/; deliberate /dıˈlıbәreıt/;
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think* smth over /θıŋk .. ˈәʊvәr/
обовˈязков|ий прикм. 1. (про
правило, умову) binding /ˈbaındıŋ/:
визнавати дійсним і ~им accept as valid
and binding; mandatory /ˈmændәtrı
US: ˈmændәtɔ:rı/: ~і положення
mandatory provisions 2. (для всіх –
про виконання, навчання) compulsory
/kәmˈpʌlsәrı/: ~а освіта compulsory
education; ~е відвідування лекцій
compulsory attendance at lectures; ~ий
(навчальний) предмет compulsory
subject; obligatory /әˈblıgәtrı US:
әˈblıgәtɔ:rı/: ~е завдання obligatory task; ~ий контроль obligatory
checking 3. (про людину, працівника)
reliable /rıˈlaıәbl/
обов’язково присл. 1. without fail
/wıˈðaʊt feıl/: ~ виконувати завдання carry out an assignment without fail
2. (у відповідь − неодмінно) certainly
/ˈsɜ:tnlı/; surely /ˈʃʊәlı/
не ~ not necessarily

обов’яз|ок ч. duty /ˈdju:tı US:
ˈdu:tı/: моральні ~ки the ties of
moral duty; мій ~ок ученого/вчителя
my duty as a teacher/scientist;
повсякденні ~ки дітей children’s
daily duties; покласти на когось ~ки
класного керівника impose upon smb
the duty of form master; розподіляти
~ки assign duties; виконувати свій
~ок perform oneʼs duty; свідомо ставитися до своїх ~ків be mindful of
oneʼs duties; ухилятися від своїх ~ків
shrink oneʼs duties; responsibility
/rıˌspɒnsәˈbılәtı/: права та ~ки батьків
rights and responsibilities of parents
образ ч. 1. (зображення) image
/ˈımıdʒ/; pattern /ˈpætn/ 2. (вигляд)

form /fɔ:m/; appearance /әˈpıәrәns/;
figure /ˈfıgәr US: ˈfıgjәr/ літературний
образ, ікона
уявний ~ imagination

образн|ий прикм. 1. figurative
/ˈfıgjәrәtıv/: ~е мислення figurative
thinking 2. (яскравий, живий)
picturesque /ˌpıkʧәˈresk/: ~а мова
picturesque language
образотворч|ий прикм. imitative
/ˈımıteıtıv/: виховання засобами ~ого
мистецтва imitative art education;
образотворче мистецтво у школі
imitative arts in school
обраховувати дієсл. 1. (підраховувати) count up /kaʊnt ʌp/;
calculate /ˈkælkjʊleıt/ 2. (оцінювати)
estimate /ˈestımeıt/; reckon up /ˈrekәn
ʌp/
обрахунок
ч.
(підрахунок)
calculation /ˌkælkjʊˈleıʃn/; computation /ˌkɒmpjʊˈteıʃn/; account
/әˈkaʊnt/; reckoning /ˈrekәnıŋ/
обробляння с. 1. processing
/prәˈsesıŋ/: ~ в реальному часі елн.,
комп.real-time processing; ~ даних/
тексту data/word processing; ~
зображень image processing; picture
processing 2. (надавання потрібних
властивостей) treatment /ˈtri:tmәnt/
обробляти дієсл. 1. process smth
/prәˈses/ 2. (надавати потрібних
властивостей) treat /tri:t/
обсерваторія ж. observatory
/әbˈzɜ:vәtrı US: әbˈzɜ:vәtɔ:rı/
обслуговування
с.
service
/ˈsɜ:vıs/: ~ читачів (у бібліотеці)
service to the readers
обслуговувати дієсл. 1. (у різн.
знач.) serve /sɜ:v/ 2. (підтримувати
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в робочому стані) service /ˈsɜ:vıs/;
maintain /meınˈteın/; take* care of
/teık keәr әv/; attend (to) /әˈtend (tә)/
обставин|а ж. circumstance
/ˈsɜ:kәmstәns/: важкі/виняткові/ несприятливі/сприятливі ~и difficult/
exceptional/adverse/favourable (амер.
favorable) circumstance; за жодних
~ under no circumstances; за ~, що
склалися in the present circumstances;
за цих ~ in [under] the circumstances; через сімейні обставини
owing to family circumstances; збіг ~
coincidence [concurrernce] of circumstances; з’ясувати всі ~и чогось learn
[ascertain] all the circumstances of
smth; ~и змінилися the circumstances
are altered; condition(s) /kәnˈdıʃn(z)/;
situation /ˌsıtʃʊˈeıʃn/

advocate /ˈædˌvәkәt/ 3. (наполягати
на своєму) insist (upon) /ınˈsıst
(әˈpɒn)/

~ свої погляди maintain [uphold]
oneʼs opinion

обся|г ч. 1. (роботи, знань) amount
/әˈmaʊnt/: ~г інформації amount of
information; extent /ıkˈstent/: ~г знань
extent of knowledge; збільшити/
зменшити ~г курсу enlarge/reduce
the extent of the course; span /spæn/:
~г сприйняття псих. perceptual
span; ~г уваги псих. span of attention
2. (розмір памˈяті тощо) size /saız/:
~г книги size of the book; capacity
/kәˈpæsәtı/ 3. (межі) scope /ˈskәʊp/: в
~зі курсу/програми within the scope
of the course/syllabus; визначити
~г знань із предмета determine the
непередбачена ~а contingency
scope of knowledge in a subject; ~г
обстеження с. 1. investigation уваги псих. scope of attention
/ınˌvestıˈgeıʃn/ 2. (огляд) survey /sәˈveı/:
у повному ~зі the fullest extent
вибіркове/попереднє ~ sampling/pilot
обумовлен|ий дієприкм. прикм.
survey; examination /ıgˌzæmıˈneıʃn/: 1. conditioned /kәnˈdıʃnd/; stipulated
пройти медичне ~ pass a medical /ˈstıpjʊleıtıd/: ~о постачання в
examination 3. (уважне вивчення) нинішньому році it is stipulated
inspection /ınˈspekʃn/: ~ школи delivery shall be effected this year;
inspection of a school 4. (дослідження) prearranged /ˌpri:әˈreınʤd/ 2. (домовexploration /ˌeksplәˈreıʃn/
лений) conventional /kәnˈvenʃәnl/
обстежуваний прикм. inves- 3. (зумовлений) due (to) /dju: US: du:
tigated /ınˈvestıgeıtıd/
(tә)/ 4. (погоджений) agreed (upon)
обстежувати дієсл. 1. investigate /әˈgri:d (әˈpɒn)/
/ınˈvestıgeıt/; inquire /ınˈkwaıәr/: ~
обумовленість ж. condition
матеріальний стан учня inquire into /kәnˈdıʃn/; stipulation /ˈstıpjʊleıʃn/
material circunstances of the pupil;
обумовлення с. 1. conditioning
inspect /ınˈspekt/ 2. (досліджувати, /kәnˈdıʃәnıŋ/; stipulation /ˈstıpjʊleıʃn/
оглядати) survey /sәˈveı/
2. (у документі) defeasance
обстоювати дієсл. 1. defend /dıˈfi:zәns/
/dıˈfend/; stand* up for /stænd ʌp fәr/;
обумовлювати дієсл. 1. condiuphold /ˌʌpˈhәʊld/ 2. (погляди тощо) tionate /kәnˈdıʃәneıt/ 2. (ставити
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умови) stipulate /ˈstıpjʊleıt/: ~
контрактом stipulate by the contract;
prearrange
3.
(детермінувати)
determine /dıˈtɜ:mın/ 4. (викликати)
give* rise to smth /gıv raız tә/
обурення с. indignation
/ˌındıgˈneıʃn/
обходити дієсл. 1. (проходити
повз) pass /pɑ:s US: pæs/ 2. (навколо
чогось; усіх по черзі) go* around /gәʊ
әˈraʊnd/; walk around /wɔ:k әˈraʊnd/
3. (проходити стороною, обминати)
avoid /әˈvɔıd/ 4. (іти обхідним шляхом) bypass /ˈbaıpɑ:s US: ˈbaıpæs/
обчислення
с.
1.
(аналітичне) calculation /ˌkælkjʊˈleıʃn/
2.
(чисельне)
computation
/ˌkɒmpjʊˈteıʃn/ 3. (оцінювання)
evaluation /ıˌvæljʊˈeıʃn/ 4.
мн.
(цифрові розрахунки) calculations
/ˌkælkjʊˈleıʃnz/ 5. (процес або дія)
computing /kәmˈpju:tıŋ/; reckoning
/ˈrekәnıŋ/; див. ще обчислювання
обчислювальн|ий
прикм.
1. computational /ˌkɒmpjʊˈteıʃnl/:
~ий
алгоритм
computational
algorithm; computing /kәmˈpju:tıŋ/:
~а техніка (збірн: ~і засоби)
computing machinery; computing
means 2. (про математичний
метод тж) computer-oriented
/kәmˈpju:tәrˈɔ:rıәntıd/
обчислювання с. 1. (аналітичне)
calculation /ˈkælkjʊleıʃn/ 2. (числове)
computing /kәmˈpju:tıŋ/; computation
/ˌkɒmpjʊˈteıʃn/ 3. (оцінювання)
evaluation /ıˌvæljʊˈeıʃn/ 4. (підраховування) reckoning /ˈrekәnıŋ/
обчислювати дієсл. 1. (аналітично)
calculate
/ˈkælkjʊleıt/

2. (чисельно) compute /kәmˈpju:t/
3. (знаходити величину) determine
[find*] a quantity /dıˈtɜ:mın [faınd] ә
ˈkwɒntәtı/ 4. (підраховувати) reckon
/ˈrekәn/
обчислюватися
дієсл.
(про
вартість) amount (to) /әˈmaʊnt (tә)/
обˈяв|а ж. 1. (дія) declaration
/ˌdeklәˈreıʃn/;
announsment
/әˈnaʊnsmәnt/: зробити ~у про щось
make an announsment about smth
2. (повідомлення) notice /ˈnәʊtıs/;
див. тж оголошення
дошка ~ call-board

оволодів|ати дієсл. 1. (опановувати) master smth /ˈmɑ:stәr
US: ˈmæstәr/: ~ати знаннями master
knowledge; ~ати новою професією
master a new profession; ~ати
технікою перекладу master the
technique(s) of translation; він посправжньому так і не ~ мовою he
never really mastered the language
2. (наукою, предметом) become*
proficient (in) /bıˈkʌm prәˈfıʃnt (ın)/
3. (захоплювати) seize /si:z/; capture
/ˈkæptʃәr/; take* /teık/
оволодiння с. 1. (захоплення)
capture /ˈkæptʃәr/ 2. (опанування)
mastery /ˈmɑ:stәrı US: ˈmæstәrı/;
mastering /ˈmɑ:stәrıŋ US: ˈmæstәrıŋ/:
~ методами пізнавальної діяльності
mastering methods of cognitive
activity
заняття для ~ фахом bread-study

огляд ч. 1. review /rıˈvju:/: детальний/короткий/повний ~ detailed/short/
full review; ~ останніх результатів
review of recent results 2. наук.
survey /sәˈveı/: бібліографічний ~
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bibliographical survey; ~ теми survey
of a topic 3. (перевірка) examination /ıgˌzæmıˈneıʃn/: поверхневий/
ретельний ~ superficial/ careful examination 4. (обстеження) inspection
/ınˈspekʃn/: поверховий ~ cursory
inspection; проходити медичний ~ go
through a medical inspection 5. (дія)
viewing /ˈvju:ıŋ/

з ~у на те, що considering that;
короткий ~ abstract

оглядати дієсл. 1. (re)view /(rı)
ˈvju:/ 2. (виставку тощо) see* /si:/
3. (інспектувати) inspect /ınˈspekt/
4. (перевіряти) examine /ıgˈzæmın/
5. (переглядати) scan /skæn/ 6. (у
статті) survey /sәˈveı/
оглядов|ий прикм. 1. наук. survey
/sәˈveı/: ~ий курс із математики
a survey course in mathematics
2. (який переглядається) inspection
/ınˈspekʃn/
~а стаття expository paper [article]

оголошення
с.
1.
(дія)
declaration /ˌdeklәˈreıʃn/ 2. (обʼява)
announcement
/әˈnaʊnsmәnt/
3.
(офіційне)
proclamation
/ˌprɒklәˈmeıʃn/;
pronouncement
/prәˈnaʊnsmәnt/ 4. (рекламне)
advertisement
(скор.
advert)
/әˈdvɜ:tısmәnt US: ˌædvәrˈtaızmәnt/
5. (заява) pronouncing /prәˈnaʊnsıŋ/
оголош|увати дієсл. 1. (публічно
повідомляти)
announce
/әˈnaʊns/:
~увати
конкурс
announce a competititon; ~увати
набір учнів announce the registration of applicants; ~вати порядок
денний (на зборах) announce the
agenda; ~увати щось заздалегідь
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announce smth beforehand; proclaim
/ prәˈkleım/ 2. (офіційно повідомляти)
declare /dıˈkleәr/: ~увати результати
голосування
declare
the
poll
3. (наказ) issue /ˈıʃu:/
одержаний дієприкм. прикм.
1. received /rıˈsi:vd/; obtained
/әbˈteınd/; gotten /gɒtn/ 2. (вироблений)
produced /prә ˈdju:st US: prәˈdu:st/
3.
(підготовлений)
prepared
/prıˈpeәd/; див. ще отриманий
одержання с. 1. receipt /rıˈsi:t/;
obtainment /әbˈteınmәnt/; reception
/rıˈsepʃn/ 2. (дія) obtaining /әbˈteınıŋ/;
getting /ˈgetıŋ/; acquiring /әˈkwaıәrıŋ/
після ~ on receipt

одерж|увати дієсл. 1. receive
(щось від когось) /rıˈsi:v/: ~увати
наказ/освіту/підтримку
receive
order/education/support; get /get/:
~ати добру оцінку на іспиті get a
good mark at the examination; ~увати
знання get knowledge 2. (здобувати)
acquire /әˈkwaıәr/: ~увати виробничу
кваліфікацію acquire professional
skill [speciality]; ~увати навички до
праці acquire working habits; ~увати
практичний досвід acquire practical
experience;
~ати
спеціальність
acquire a speciality; obtain /әbˈteın/:
зацікавлені особи можуть ~ати
повну інформацію від когось persons
interested may obtain full particulars
from smb; ~ати деяке уявлення про
щось obtain a glimmering of smth;
~ати бажаний результат obtain the
looked-for result 3. (учений ступінь)
proceed /prәˈsi:d/: ~ати вчений
ступінь магістра гуманітарних
наук proceed the degree of M. A.
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4. (виробляти, виготовляти) produce /wʌnˈsaıdıd/; unilateral /ˌju:nıˈlætrәl/;
/prәˈdju:s US: prәˈdu:s/ отримувати
див. ще односторонній
~увати відомості pick up information;
однозначний прикм. 1. (за вели~ати зауваження від учителя be чиною) single-valued /sıŋglˈvælju:d/;
reprimanded by a teacher; який ~ує one-valued /wʌn ˈvælju:d/ 2. (за
recipient
смислом, характером) unambiguous
один ч. 1. one /wʌn/ 2. (як ім.) /ˌʌnәmbıˈgjʊәs /; unique /ju:ˈni:k/
one 3. (одинокий) alone /әˈlәʊn/; by 3. (що не допускає іншого
oneself /baı wʌnˈself/ 4. (ніхто, крім) тлумачення)
conclusive /kәnno one but /nәʊ wʌn bәt/; nobody but ˈklu:sıv/;
definitive
/dıˈfınәtıv/
/ˈnәʊbәdı bәt/
4. лінгв. (який має одне значення)
одиниця ж. 1. (виміру) unit monosemantic
/ˌmɒnәsıˈmæntık/
/ˈju:nıt/: семантична ~ semantic unit;
взаємно ~ one-for-one: one-to-one
unity /ˈju:nәtı/ 2. (цифра, число) one
однокласник
ч.
classmate
/wʌn/
/ˈklɑ:smeıt US: ˈklæsmeıt/; classодиничн|ий прикм. 1. unit /ˈju:nıt/ fellow /ˈklɑ:sfelәʊ US: ˈklæsfelәʊ/
2. (окремий) isolated /ˈaısәleıtıd/: ~і
однорідний прикм. 1. (однакового
помилки isolated mistakes; solitary складу) homogeneous /ˌhɒmәˈdʒi:nıәs/:
/ˈsɒlıtrı US: ˈsɒlıterı/: ~ий випадок ~а група (за складом, віком)
у чиїйсь практиці solitary instance homogeneous group; ~і члени
in smbˈs experience; див. тж речення грам. homogeneous parts of a
поодинокий
sentence 2. (однакового сорту, виду)
одинокий прикм. single /sıŋgl/; of the same kind /әv ðә seım kaınd/
only one /ˈәʊnlı wʌn/
3. (схожий) similar /ˈsımılәr/
однаков|ий прикм. 1. the same
однорiчний прикм. one-year /wʌn
/ðә seım/; identical /aıˈdentıkl/ 2. (про jɜ:r (US: jıәr)/: ~ курс one-year course
правила тощо) equal /ˈi:kwәl/: це
одностайн|ий прикм. unanimous
~ою мірою стосується всіх учнів /ju:ˈnænımәs/: ~а думка unanimous
it concerns all the pupils in equal opinion
measure 3. (єдиного зразка) uniform
одностайність ж. unanimity
/ˈju:nıfɔ:m/
/ju:ˈnænımәtı/: демонструвати повну
однаковість
ж.
uniformity ~ з питання demonstrate [show]
/ˌju:nıˈfɔ:mәtı/: ~ у викладанні complete unanimity on a question;
uniformity in teaching; ~ навчальних accord /әˈkɔ:d/
планів uniformity of curricula; identity
одностайно присл. unanimously
/aıˈdentәtı/; див. тж ідентичність
/ju:ˈnænımәslı/: дисертацію було
однаково присл. 1. equally прийнято ~ the thesis [dissertation]
/ˈi:kwәlı/ 2. (все одно) all the same /ɔ:l was approved unanimously
ðә seım/
одночасний прикм. 1. siоднобічний прикм. one-sided multaneous
/ˌsımlˈteınıәs
US:
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ˌsaımlˈteınıәs/
2.
(синхронний)
synchronous /ˈsıŋkrәnәs/
одночасно присл. 1. simultaneously /ˌsımlˈteınıәslı US: ˌsaımlˈteınıәslı/:
відбуватися ~ go on simultaneously;
at the same time /әt ðә seım taım/
2.
(синхронно)
synchronously
/ˈsıŋkrәnәslı/
події, що відбуваються ~ simul-taneous
events; що діє ~ [спільно] concurrent

одразу див. відразу
одужання с. recovery /rıˈkʌvәrı/;
convalescence /ˌkɒnvәˈlesns/
одужувати дієсл. recover
/rıˈkʌvәr/; convalesce /ˌkɒnvәˈles/
озброювати дієсл. (забезпечувати) equip /ıˈkwıp/: ~ знаннями
equip with knowledge
озброюватися дієсл. перен. arm
/ɑ:m/: озброїтися знаннями arm
oneself with knowledge
оздоровлення с. sanitation
/ˌsænıˈteıʃn/; improvement of health
/ımˈpru:vmәnt әv helθ/
оздоровлювальн|ий, оздоровч|ий прикм. sanitary /sæˈnıtrı
US: sæˈnıterı/: ~і заходи sanitary
measures 2. (для тих, хто одужує)
convalescent /ˌkɒnvәˈlesnt/: ~ий
заклад convalescent home
оздоровлювати дієсл. sanitate
/ˌsænıˈteıt/; improve health /ımˈpru:v
helθ/
оздоровниця ж. health resort /helθ
rıˈzɔ:t/; sanatorium /ˌsænıˈteәrıәm/
ознайомлення с. acquaintence
/әˈkweıntәns/: поверхневе ~ з матеріалом a slight [cursory, superficial]
acquaintance with the material
ознайомлювати дієсл. acquaint
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/әˈkweınt/: ~ когось із методами/
новими фактами/теорією acquaint
smb with methods/new facts/a theory
ознайом|люватися дієсл. acquaint [familiarize] oneself (with)
/әˈkweınt [fәˈmılıәraız] .. (wıð)/:
~итися з новою інформацією
acquaint [familiarize] oneself with the
new information; ~итися з основами
виробництва become acquainted
with the fundamentals of industrial
production
ознак|а ж. 1. (критерій,
мірило) criterion
/kraıˈtıәrıәn/
2. (позначка, умовний знак) sign /saın/
3. (показник) indicator /ˈındıkeıtәr/
4. (прикмета, розпізнавальний знак)
token /ˈtәʊkәn/; note /nәʊt/: істотна ~а
essential note; характерна ~а нашого
часу the essential note of our time
6. (риса, властивість) feature /ˈfi:tʃәr/;
characteristic /ˌkærәktәˈrıstık/: ~а,
за якою класифікуються предмети
characterristic of division; attribute
/ˈætribju:t/: психічна/фізична ~а
psychologycal/physical attribute
бути ~ою betoken

означа|ти дієсл. 1. betoken
/bıˈtәʊkәn/ 2. (виражати) denote
/dıˈnәʊt/ 3. (бути ознакою чогось)
signify /ˈsıgnıfaı/ 4. (мати значення)
mean* /mi:n/: що ~є це слово? what
does the word mean? 5. лог. denote
/dıˈnәʊt/ 6. (визначати, указувати)
designate /ˈdezıgneıt/ 7. (давати
означення) define /dıˈfaın/
означення с. 1. definition
/ˌdefıˈnıʃn/: за означенням by
definition 2. (визначення) determination /dıˌtɜ:mıˈneıʃn/ 3. грам.
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attribute
/ˈætribju:t/;
modifier
/ˈmɒdıfaıәr/
окрем|ий прикм. 1. separate
/ˈseprәt/: ~ий аркуш паперу separate
sheet of paper; ~ий кабінет для
занять separate room for study;
individual /ˌındıˈvıdʒʊәl/: ~і етапи
уроку individual steps [stages]
of a lesson; у кожному ~ому
випадку in each individual case
2.
(відокремлений,
відірваний
від чогось) isolated /ˈaısәleıtıd/
3. (власний, індивідуальний) private
/ˈpraıvıt/; particular /pәˈtıkjʊlәr/: у
цьому ~ому випадку in this particular
case 4. (особливий) special /ˈspeʃl/:
~ий випадок special case
окремо присл. 1. separately
/ˈsepәrıtlı/; individually /ˌındıˈvıdʒʊәlı/:
знати кожного учня ~ know each
pupil individually 2. (нарізно) apart
/әˈpa:t/: вам потрібно розглядати
кожний аргумент ~ you must view
each argument apart
окреслювати дієсл. 1. draw*
a line around /drɔ:n ә laın әˈraʊnd/;
outline /ˈaʊtlaın/; delineate /dıˈlınıeıt/;
sketch /sketʃ/ 2. (описувати) describe
/dıˈskraıb/
олівець ч. pencil /ˈpensl/: рисувати/писати олівцем draw/write with
a pencil
олімпіада ж. (змагання, конкурс) competition /ˌkɒmpәˈtıʃn/: ~
зі шкільних предметів academic
competition; contest /ˈkәntest/
оновлювати дієсл. 1. (старе)
renew /rıˈnju: US: rıˈnu:/ 2. (замінювати новим) renovate /ˈrenәveıt/
3. (модернізувати) update /ˌʌpˈdeıt/

онтогенез
ч.
ontogenesis
/ˌɒntәʊˈdʒenısıs/: ~ – це індивідуальний розвиток організму від
народження до смерті ontogenesis
is an individual development of an
organism sinse the birth until the death
онтологiчний прикм. ontological
/ˌɒntәˈlɒdʒıkl/
онтологія ж. ontology /ɒnˈtɒlәdʒı/
опановувати дієсл. 1. master
/ˈmɑ:stәr US: ˈmæstәr/: ~ нові
напрями та методи роботи master
new trends and techniques; якщо ти
не опануєш арифметику, то важко
буде зрозуміти алгебру if you do
not master arithmetic, you will find
algebra abstruse 2. (про знання,
навички тощо) gain proficiency in
/geın prәˈfıʃәnsı ın/; gain mastery over
/geın ˈmɑ:stәrı (US: ˈmæstәrı)/
оперативний прикм. 1. operative /ˈɒpәrәtıv US: ˈɒpәreıtıv/;
operating /ˈɒpereıtıŋ/ 2. (звичайний,
нормальний, узвичаєний практикою)
routine /ru:ˈti:n/: ~ контроль routine
monitoring 3. (своєчасний) timely
/ˈtaımlı/ 4. комп. on-line /ˈɒnlaın/:
~ режим комп. on-line mode
5. (дійовий) effective /ıˈfektıv/;
efficient /ıˈfıʃnt/
оператор ч. 1. operator /ˈɒpәreıtәr/:
обернений ~ мат. inverse operator
2. прогр. statement /ˈsteıtmәnt/
3. (особа, яка здійснює виробничий
процес) operator
операція ж. (у різн. знач.)
operation /ˌɒpәˈreıʃn/
оперувати дієсл. 1. operate
/ˈɒpereıt/ 2. (уміло орудувати) handle
/ˈhændl/; manipulate /mәˈnıpjʊleıt/
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3. (користуватися чимось) use smth
/ju:z/: ~ фактами manipulate [use] facts
опиратися дієсл. 1. (спиратися
на щось) lean* against [on, upon] /li:n
әˈgenst [ɒn, әˈpɒn]/ 2. (ґрунтуватися
на чомусь) ground upon /graʊnd
әˈpɒn/; base oneself (on) /beıs (ɒn)/:
~ на факти base oneself on facts
3. (мати підтримку від когось) rely
on [upon] /rıˈlaı ɒn [әˈpɒn]/ 4. (чинити
опір) resist /rıˈzıst/
опис ч. 1. (усне або письмове
зображення чогось) description
/dıˈskrıpʃn/:
детальний/поверховий/повний/ретельний ~ detailed/
superficial/ample/ thorough description; ~ тенденцій trends description; depiction /dıˈpıkʃn/ 2. (пояснення, розʼяснення) explanation
/ˌeksplәˈneıʃn/
3.
(змалювання,
подання) presentation /ˌpreznˈteıʃn
US: ˌpri:zenteıʃn/; picture /ˈpıkʧәr/:
цей ~ є корисним, але навряд чи
можна сказати, щоб він повністю
пояснював суть питання this picture
is useful but it can hardly be said to
account completely the essence of
the matter 4. комп. тж declaration
/ˌdeklәˈreıʃn/ 5. (інвентаризаційний)
inventory /ˈınvәntrı US: ˈınvәntɔ:rı/
6.
(техніч ний)
specification
/ˌspesıfıˈkeıʃn/; Увага: бр. technical description відповідає укр.
технічні дані
описаний прикм. 1. described
/dıˈskraıbd/ 2. (означений) specified
/ˈspesıfaıd/ 3. (інвентаризований)
inventoried /ˈınvәntrıd US: ˈınvәntɔ:rıd/
описовий прикм. descriptive
/dıˈskrıptıv/: ~ матеріал descriptive
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material; ~ розділ курсу descriptive
part of a course
описувати дієсл. 1. describe
/dıˈskraıb/: детально ~ describe
in details; повно/погано/точно ~
describe fully/poorly/exactly 2. (у
загальних рисах) outline /ˈaʊtlaın/
3. (пояснювати, розʼяснювати)
explain /ıkˈspleın/ 4. (формулювати)
define /dıˈfaın/; set* forth /set fɔ:θ/
5. (складати перелік) make* an
inventory /meık әn ˈınvәntrı (US:
ˈınvәntɔ:rı)/
опитування с. 1. inquiry
/ˈınkwәrı US: ınˈkwaıәrı/; questioning
/ˈkwestʃәnıŋ/: індивідуальне/систематичне ~ individual/systematic
questioning; ~ є складовою усної
перевірки знань questioning is the
component of the oral examination
of the knowledge; переходити до
~ pass [proceed] to the questioning;
припинити ~ stop the questioning;
амер. тж: quize /kwız/: усне ~ oral
quiz; здійснювати фронтальне усне
~ у класі give an oral quize to the
whole class 2. (населення) poll(ing)
/ˈpәʊl(ıŋ)/: проводити соціологічне
~ hold an opinion poll 3. (референдум)
referendum /ˌrefәˈrendәm/
опитувати дієсл. 1. question
/ˈkwestʃәn/; interrogate /ınˈterәgeıt/;
challenge /ˈtʃælındʒ/ 2. (анкетувати)
poll /pәʊl/
опiка ж. guardianship /ˈgɑ:dıәnʃıp/:
батьківська/товариська ~ parents’/
comradely quardianship; custody
/kʌˈstәdı/
опікати, опiкувати дієсл. 1. (піклуватися) watch (over) /wɒtʃ
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(ˈәʊvәr)/; take* care (of) /teık keәr
(әv)/ 2. юр. have* the wardship (of)
/hæv ðә ˈwɔ:dʃıp (әv)/
опікун ч. 1. guardian /ˈgɑ:dıәn/
2. (неповнолітнього) custodian
/kʌˈstәʊdıәn/; tutor /ˈtju: tәr US: ˈtu:
tәr/ 3. (психічно хворого) committee
/kәˈmıtı/
опір ч. (протидія) resistance
/rıˈzıstәns/: ~ змінам resistance to
change; opposition /ˌɒpәˈzıʃn/
оповідання с. story /ˈstɔ:rı/;
narration
/nәˈreıʃn/;
narrative
/nәˈreıtıv/
оповідати дієсл. relate /rıˈleıt/;
narrate /nәˈreıt/
оповіщати дієсл. 1. (оголошувати) announce /әˈnaʊns/ 2. (попереджувати) give* a warning /gıv ә ˈwɔ:nıŋ/;
warn /wɔ:n/ 3. (доводити до відома)
notify /ˈnәʊtıfaı/; 4. (інформувати)
inform /ınˈfɔ:m/
оподаткування
с.
taxation
/tækˈseıʃn/: місцеве ~ local taxation
опонент ч. 1. opponent /әˈpәʊnent/:
його доводи переконали ~ів his
arguments carried over his opponents
2. (дисертації) external examiner
/ıkˈstɜ:nl ıgˈzæmınәr/
опонувати дієсл. oppose /әˈpәʊz/;
object /әbˈdʒekt/; refuse /rıˈfju:z/; act
as opponent (to) /ækt әz әˈpәʊnent (tә)/
опосередкован|ий прикм. mediated /ˈmi:dıeıtıd/: ~е відображення об’єктивної дайсності mediated
reflection of objective reality
опрацьований прикм. 1. processed /prәˈsest/ 2. (вивчений) studied
/ˈstʌdıd/ 3. (старанно розроблений)
elaborated /ıˈlæbәrәıtıd/

опрацьовування, опрацювання
с. 1. (про технологічний процес)
processing /prәˈsesıŋ/: комп’ютерне
~ даних computer processing of data;
handling /ˈhændlıŋ/: ~ data handling
2. комп. (запиту) activity /ækˈtıvәtı/
опрацьовувати дієсл. 1. (глибоко
вивчати) study /ˈstʌdı/ 2. (надавати
досконалості) work up /wɜ:k ʌp/:
~ матеріали до статті work up (the
materials for) an article 3. (розробляти план) work out /wɜ:k aʊt/
4. (детально обмірковувати) elaborate /ıˈlæbәrәıt/ 5. (доводити до
досконалості) finish (off) /ˈfınıʃ (ɒf US:
ɔ:f)/ 6. (обробляти дані тощо) process
/prәˈses/
оптика ж. 1. (розділ фізики)
optics /ˈɒptıks/ 2. (прилади тощо)
optical instruments and devices
/ˈɒptıkl ˈınstrʊmәnts әnd dıˈvaısız/
оптимальн|ий прикм. optimal
/ˈɒptımәl/: ~ий в умовах невизначеності optimal under uncertainty; ~ий рівень виробництва
optimal rate of production; умовно
~ий conditionally optimal; optimum
/ˈɒptımәm/:
досягнення
~их
результатів getting optimum results
оптимальн|ість ж. optimality
/ˌɒptıˈmælıtı/:
критерій
~ості
optimality criterion [test]; test for
optimality
оптимізація ж. optimization
/ˈɒptımıˈzeıʃn/: ~ виробничого процесу production-process optimization; optimizing /ˈɒptımaızıŋ/
оптимiзм ч. optimism /ˈɒptımızәm/
оптимізований прикм. optimized
/ˈɒptımaızd/
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оптимізовний прикм. (який
можна оптимізувати) optimizable
/ˈɒptımaızәbl/
оптимізування, оптимування
optimizing /ˈɒptımaızıŋ/; optimization
/ˈɒptımıˈzeıʃn/
оптимізувати дієсл. optimize
/ˈɒptımaız/
оптичн|ий прикм. optikal /ˈɒptıkl/:
~а пам’ять optical memory [storage]
опублікован|ий прикм. published
/ˈpʌblıʃt/
що може бути ~им publishable

опубліковувати дієсл. 1. publish
/ˈpʌblıʃ/: опублікувати п’ять книг
publish five titles 2. (про закон)
promulgate /ˈprɒmlgeıt/
опублікування с. 1. (дія, процес)
publishing /ˈpʌblıʃıŋ/; publication
/ˌpʌblıˈkeıʃn/ 2. (про закон) promulgation /ˌprɒmlˈgeıʃn/
оратор ч. orator /ˈɒrәtәr US:
ˈɔ:rәtәr/; (public) speaker /(ˈpʌblık)
spi:kәr/: він є добрим ~ом he is a fine
speaker
ораторський прикм. orator
/ˈɒrәtәr US: ˈɔ:rәtәr/

ораторське мистецтво oratory; elocution

орган ч. 1. (функційний розділ
системи) unit /ˈju:nıt/ 2. (керування)
control /kәnˈtrәʊl/ 3. (періодичне
видання) organ /ˈɔ:gәn/ 4. (про установу
тощо) body /ˈbɒdı/: консультативний
~ advisory body; місцеві ~и освіти local
educational bodies; agency /ˈeıdʒәnsı/
5. анат. organ: ~и дотику tactile organs;
~и зору/слуху organs of sight/hearing
організатор ч. organizer
/ˈɔ:gәnaızәr/
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організаторськ|ий прикм. organizing /ˈɔ:gәnaızıŋ/: ~і здібності
organizing ability
організацiйн|ий прикм. organizing /ˈɔ:gәnaızıŋ/: ~а група
organising body; of organization /әv
ˌɔ:gәnaıˈzeıʃn (US: ˌɔ:gәnıˈzeıʃn)/: ~і
питання questions of organization;
organizational /ˌɔ:gәnaıˈzeıʃnәl US:
ˌɔ:gәnıˈzeıʃnәl/: ~і засади виховання
organizational basis [foundation] of
education; ~о-масова робота largescale organizational work
організаці|я ж. 1. (у різн. знач.)
organization
/ˌɔ:gәnaıˈzeıʃn
US:
ˌɔ:gәnıˈzeıʃn/: ~я педагогічного
процесу organization of teaching
process; ~я навчального процесу (у
школі) class-teaching organization
2. (упорядкування) arrangement
/әˈreındʒmәnt/: ~я відпочинку дітей
holiday arrangement for children;
~я шкільного часу arrangement of
school time
організм
ч.
1.
organism
/ˈɔ:gәnızәm/: дитячий/людський ~
child’s/human organizm 2. (структура) organization /ˌɔ:gәnaıˈzeıʃn US:
ˌɔ:gәnıˈzeıʃn/
організован|ий прикм. organized
/ˈɔ:gәnaızd/: ~е відвідування музею
organized visit to museum; добре/
погано ~ий колектив well/badly
organized collective

добре організований (про захід
тощо) well-run

організованість ж. system of
organization /ˈsıstәm әv ˌɔ:gәnaıˈzeıʃn
(US: ˌɔ:gәnıˈzeıʃn)/;
orderliness
/ˈɔ:dәlınıs/
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організовано присл. in an
organized manner [way] /ın әn
ˈɔ:gәnaızd ˈmænәr [weı]/: ~ розпочати
навчальний рік begin the school year
in an organized manner
організ|овувати дієсл. 1. organize
/ˈɔ:gәnaız/: ~увати взаємодопомогу
organize mutual help [aid]; система
освіти в Україні ~ована як чотирирівнева: початкова, середня, вища та аспірантура the Ukrainian
educational system is organized
into four levels: primary, secondary,
higher and postgraduate education;
arrange /әˈreındʒ/: ~увати дискусію/
конференцію arrange [organize]
a discussion /conference; ~увати
екскурсію arrange an excursion
3.
(структурувати)
structure
/ˈstrʌktʃәr/ 4. (керувати) manage
/ˈmænıdʒ/ 5. (процес, цикл) implement
/ˈımplımәnt/
органічн|ий прикм. 1. organic
/ɔ:ˈgænık/: ~а хімія organic chemistry;
~ий зв’язок між набутими учнями
знаннями, уміннями, навичками та
формуванням їх особистості organic
relation between knowledge, skills
and habits acquired by the pupils, and
personality development process; ~і
відчуття псих. organic senses 2. (який
має риси структури, нерозривний)
fundamental
/ˌfʌndәˈmentl/:
~а
єдність теорії та практики fundamental unity between theory and practice
оригінал ч. 1. original /әˈrıdʒәnl/:
~ документа original document;
звіряти з ~ом collate with the original;
читати книжки в ~і read books in the
original 2. поліграф. original (copy)

/әˈrıdʒәnl (ˈkɒpı)/ 3. (для знімання
копії) master copy /ˈmɑ:stәr (US:
ˈmæstәr) ˈkɒpı/ 4. (у моделюванні)
prototype /ˈprәʊtәtaıp/
оригінальний прикм. 1. (самобутній,
своєрідний)
original
/әˈrıdʒәnl/: ~ внесок у науку original
contribution to science; ~ текст
original text 2. (справжній) genuine
/ˈdʒenjʊın/
оригінальність ж. originality
/әˌrıdʒәˈnæltı/: ~ задуму originality of a
conception; singularity /ˌsıŋgjʊˈlærәtı/
орієнтаці|я ж. orientation
/ˌɔ:rıenˈteıʃn/:
психологічна/соціальна ~я psychological /social
orientation;
guidance
/ˈgaıdns/:
кар’єрна ~я career guidance; ~я з
питань освіти educational guidance;
програми професійної ~ї vocational
guidance programmes
орієнтир ч. 1. description point
/dıˈskrıpʃn ˈpɔınt/; orientation point
/ˌɔ:rıenˈteıʃn ˈpɔınt/ 2. (місцевий)
landmark /ˈlændmɑ:k/; reference
(point) /ˈrefrәns (ˈpɔınt)/
орієнтован|ий прикм. oriented
/ˈɔ:rıәntıd/: доцільно ~а діяльність
a
perfectly
oriented
activity;
професійно-~ий
vocationallyoriented; directed /dıˈrektıd/
орієнтовний прикм. 1. (якого
можна орієнтувати) orientable
/ˈɔ:rıәn tәbl/
2.
(приблизний)
approximate /әˈprɒksımәt/; rough /rʌf/
3. (попередній) tentative /ˈtentәtıv/: ~
план tentative plan
орієнтовно присл. 1. (приблизно) roughly /ˈrʌflı/ 2. (попередньо)
tentatively /ˈtentәtıvlı/
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орієнтувати дієсл. 1. orientate
/ˈɔ:rıәnteıt/; амер. тж orient /ˈɔ:rıәnt/
2. (допомогти розібратися) orientate
/ˈɔ:rıәnteıt/; put* smb on the right track
/pʊt .. ɒn ðә raıt træk/; help smb to
find oneʼs bearings /help .. tә ˈfaınd ..
ˈbeәrıŋz/
орієнтуватися дієсл. 1. orient
oneself /ˈɔ:rıәnt/: ~ в навчальному
матеріалі orient oneself in study
material; find* [get*] oneʼs bearings
/ˈfaınd [get].. ˈbeәrıŋz/: ~ на
місцевості find oneʼs bearings on the
ground 2. (визначати напрям, мету
діяльності) be* orientated (towards)
/bi: ˈɔ:rıәnteıtıd (tәˈwɔ:dz US: tɔ:rdz)/;
aim (at) /eım (әt)/: ~ на масового
читача aim at the broad reading public
ортодокс ч. orthodox person
/ɔˈ:θәdɒks ˈpɜ:sn/
ортодоксальний прикм. orthodox
/ɔˈ:θәdɒks/
орфографічн|ий прикм. orthographic(al) /ˌɔ:θәˈgræfık(l)/; spelling
/ˈspelıŋ/: ~а помилка spelling mistake;
писати з ~ими помилками make
mistakes [errors] in spelling
орфографі|я ж. orthography
/ɔ:ˈθɒgrәfi/; spelling /ˈspelıŋ/: урок ~ї
spelling lesson
орфоепія ж. orthoepy /ɔˈ:θәʊepı/;
(rules of) correct pronunciation /(ru:lz
әv) kәˈrekt prәˌnʌnsıˈeıʃn/
освіт|а
ж.
1.
education
/ˌedʒʊˈkeıʃn, ˌedjʊˈkeıʃn /: базова/
вища/професійна ~а basic/higher/
professional education; безкоштовна/
всебічна/загаль на/обо вˈяз кова/
середня /університетська ~а free/allround/universal/compulsory/second304

ary /university education; людина без
~и a person of no education; неповна
середня ~а post-basic education; ~а
вдома home education; ~а, відокремлена від церкви secular education;
~а заради миру education for peace;
зміст/принципи ~и content/principles
of education; система ~и education
system;
співробітник
відділу
~и education officer 2. (знання,
ерудиція) learning /ˈlɜ:nıŋ/: супутня
~а concomitant learning 3. (пункт
анкети чи резюме) educational background /ˌedjʊˈkeıʃәnl ˈbækgraʊnd/

документ про попередню ~у access
qualification

освітлення с. 1. illumination
/ıˌlu:mıˈneıʃn/: додаткове ~ supplementary
illumination;
lighting
/ˈlaıtıŋ/: достатнє/недостатнє ~
adequate/inadequate lighting; штучне
~ artificial lighting 2. (світло) light
/laıt/ 3. (подій тощо) presentation
/ˌpreznˈteıʃn
US:
ˌpri:zenteıʃn/;
interpretation /ınˌtɜ:prıˈteıʃn/
освітлювати дієсл. 1. light up /laıt
ʌp/; illuminate /ıˈlu:mıneıt/ 2. перен.
(робити ясним) throw* light on /θrәʊ
laıt ɒn/ 3. (висвітлювати) elucidate
/ıˈlu:sıdeıt/; enlighten /ınˈlaıtn/
освiтн|ій прикм. educational
/ˌedʒʊˈkeıʃәnl, ˌedjʊˈkeıʃәnl /: ~є
законодавство educational legislation;
~ій ценз educational qualification;
освітня інновація/практика/теорія
/технологія/установа
educational
innovation/
practice/theory/
technology/institution; academic
/ˌækәˈdemık/: рівень ~ьої підготовки
academic background
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освітянин ч. educator /ˌedʒʊˈkeıtәr/
освічен|ий прикм. 1. (який має
освіту;
обізнаний)
educated
/ˌedʒʊˈkeıtıd/: ~ а людина educated
person;
enlightened
/ınˈlaıtәd/
2. (ерудований) learned /lɜ:nd/
усебічно ~ий well-rounded

освіченість ж. 1. (освіта,
обізнаність)
enlightenment
/ınˈlaıtmәnt/
2.
(ерудованість)
erudition /ˌeru:ˈdıʃn/
освоювання, освоєння с. 1. (опановування) mastering /ˈmɑ:stәrıŋ
US: ˈmæstәrıŋ/: ~ нових методів
викладання mastering new methods
of teaching; ~ нової спеціальності
mastering a new profession; familiarization /fәˌmıljәraıˈzeıʃn/ 2. (земель
тощо) developing /dıˈvelәpıŋ/
освоювати дієсл. 1. (опановувати)
master /ˈmɑ:stәr US: ˈmæstәr/; acquire
/әˈkwaiәr/ 2. (підкоряти) tame /teım/
3. (нові землі тощо) develop
/dıˈvelәp/: ~ надра develop mineral
resources; settle /setl/ 4. (бути
піонером) pioneer /ˌpaıәˈnıәr/
осмислен|ий дієприкм., прикм.
intelligent /ınˈtelıdʒәnt/: ~а відповідь
intelligent answer; sensible /ˈsensәbl/
осмислення с. 1. trying to
understand /ˈtraıŋ tә ˌʌndәˈstænd/
2.
(розуміння)
comprehension
/ˌkɒmprıˈhenʃn/
осмислювати дієсл. 1. have a
grasp (of) /hæv ә grɑ:sp (US: græsp)
(әv)/: ґрунтовно осмислити щось
have a thorough grasp of smth
2. (розуміти) apprehend /ˌæprıˈhend/;
comprehend
/ˌkɒmprıˈhend/
3. (тлумачити) interpret /ınˈtɜ:prıt/

основ|а ж. 1. (нижня опорна
частина чогось) base /beıs/
2. (підстава) basis /ˈbeısıs/ (pl. bases
/ˈbeısi:z/): взяти щось за ~у accept
smth as a basis; бути ~ою чогось be
the basis of smth; лежати в ~і чогось
be the basis of smth; form the basis of
smth; на конкурсній ~і on the basis
of competitive bidding; психологічна
~а psychological basis 3. (підвалина)
foundation /faʊnˈdeıʃn/: закласти
~и фізичного розвитку lay the
foundations for physical development;
framework /ˈfreımwɜ:k/ 4. (основний
принцип) ground /graʊnd/
взяти як ~у approve in principle;
закласти ~у base

основи ж. мн. 1. (зачатки)
grounds /graʊndz/; substantials
/sәbˈstænʃlz/ 2. (початки науки
тощо) elements /ˈelımәnts/: ~ науки
elements of science; ABC /ˌeıbi:ˈsi:/: ~
хімії ABC of the chemistry; essentials
/ıˈsenʃlz/;
fundamentals
/ˌfʌndәˈmentlz/: ~ фізики the fundamentals
of physics; principles /ˈprınsәplz/: ~
виховання principles of education
3. (основоположна частина) ground
/graʊnd/
закладати ~ чогось lay the foundation of
smth; ~ навчального предмета accidence

основн|ий прикм. 1. (головний,
найістотніший) basic /ˈbeısık/: ~а
риса характеру the basic element of
oneʼs character; ~ий довід/принцип
basic argument /principle; ~ий
матеріал лекції basic material of a
lecture; main /meın/: ~а думка твору
the main idea of the work; ~ий напрям
main direction; ~і етапи уроку the main
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parts of a lesson; principal /ˈprınsıpl/:
~і форми дієслова principal parts of
the verb; chief /tʃi:f/: ~е заняття the
chief business 2. (суттєвий) essential
/ıˈsenʃl/: ~і критерії essential criteria;
добре розуміти ~і факти have a good
grip of the essential facts 3. (корінний)
fundamental /ˌfʌndәˈmentl/: ~ий закон
fundamental [basic] law 4. (що лежить
в основі) basal /ˈbeısl/; underlying
/ˌʌndәˈlʌııŋ/ 5. (ключовий) key /ki:/:
~ий доповідач key speaker

individual /ˌındıˈvıdʒʊәl/: ~ий підхід
означає ставлення до студента як
до унікального явища незалежно
від його індивідуальних здібностей
individual approach means attitude
to the student as a unique thing
irrespective of his own capacities
особист|ість
ж.
personality
/ˌpɜ:sәˈnælәtı/:
~ість
дитини/
учителя personality of the child/
teacher; формування [розвиток]
~ості development of personality;
в ~ому mostly: це, в ~ому, питання individuality /ˌındıˌvıdʒʊˈælәtı/

часу it’s mostly a question of time

основоположн|ий прикм. basic
/ˈbeısık/: ~і принципи basic principles;
fundamental /ˌfʌndәˈmentl/
основоположник ч. 1. founder
/ˈfaʊndәr/ 2. (засновник, фундатор
товариства) promoter /prәˈmәʊtәr/
особа ж. person /ˈpɜ:sn/: друга ~
множини грам. second person plural;
~ без соціального статусу disabled
person; individual /ˌındıˈvıdʒʊәl/
особист|ий прикм. 1. personal
/ˈpɜ:sәnl/:
~а
відповідальність/
гігієна/зацікавле ність
personal
responsibility/hygiene/interest;
~а
справа
студента
personal
record(s) of a student; ~ий приклад
учителя personal example of a
teacher; individual /ˌındıˈvıdʒʊәl/
2. (приватний) private /ˈpraıvıt/: ~е
життя private life особова справа
(документи)
особистісн|ий прикм. personal /ˈpɜ:sәnl/: ~ий підхід як
методологічний принцип personal
approach as a methodological
principle; ~і цінності personal values;
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свобода ~ості personal freedom

особлив|ий прикм. 1. special
/ˈspeʃl/: нічого ~ого не трапилося
nothing special happened; предмет ~ої
турботи object of special care; я маю
особливі причини так думати I have
special reasons for thinking so; particular
/pәˈtıkjʊlәr/: приділяти ~у увагу чомусь
give particular attention to smth 2. (незвичайний) peculiar /pıˈkju:lıәr/; unusual
/ʌnˈju:ʒl/

~а думка dissenting opinion; ~ий
випадок exception; ~ий підхід specific
approach

особлив|ість ж. 1. (характерна риса) characteristic property
/ˌkærәktәˈrıstık ˈprɒpәtı/ 2. (характерна ознака) distinction /dıˈstıŋkʃn/;
(salient) feature /(ˈseılıәnt) ˈfi:tʃәr/;
special feature /ˈspeʃl ˈfi:tʃәr/
3.
(специфічність)
peculiarity
/pıˌkju:lıˈærәtı/: національна ~ість
national peculiarity; ~ості виховання та навчання дітей із вадами зору/
слуху the peculiarities of educating
and teaching children with defects of
vision /hearing; ~ості розвитку дітей

UKRAINIAN-ENGLISH LEARNING DICTIONARY

peculiarities of children’s development;
вікові/психологічні ~ості дитини
age/mental [psychological] peculiarities of a child; привести програму
у відповідність до вікових ~остей
учнів coordinate the syllabus with the
pupils’ age peculiarities; мн. details
/ˈdi:teılz US: dıˈteılz/; features /ˈfi:tʃәz/
істотна ~ість essential singularity;
характерна ~ість структури idio-syncrasy

особливо присл. 1. particularly
/pәˈtıkjʊlәlı/; in particular /ın
pәˈtıkjʊlәr/ 2. (головним чином, надзвичайно) especially /ıˈspeʃәlı/: ~
важка задача an especially difficult
task 3. (спеціально) specially /ˈspeʃәlı/
останн|ій прикм. 1. last /lɑ:st
US: læst/: ~є слово науки the last
word in science 2. (із двох названих)
latter /ˈlætәr/: ~я з процедур набагато
складніша за першу the latter
procedure is much more complicated
than the former one 3. (найновіший)
the latest /ðә ˈleıtıst/: ~я з висунутих
теорій the latest theory to be set up
4. (заключний, кінцевий, остаточний) final /ˈfaınl/; ultimate /ˈʌltımәt/
5. (минулий) past /pɑ:st/ 6. ~ім часом
lately /ˈleıtlı/: ~ім часом його роботою
почали цікавитися lately people have
begun to take an interest in his work
остаточн|ий прикм. final /ˈfaınl/:
~а редакція final formulation; ~е
рішення педради final judg(e)ment
[decision] of the pedagogical council;
eventual
/ıˈventʃʊәl/;
ultimate
/ˈʌltımәt/: ~е рішення ultimate
decision; ~ий результат ultimate
[eventual] result; definitive /dıˈfınәtıv/:
~а відповідь definitive answer

надавати ~ого вигляду finalize
(амер. finalise)

остаточно присл. finally /ˈfaınәlı/;
definitively /dıˈfınәtıvlı/
осторонь присл. aside /әˈsaıd/;
apart /әˈpa:t/: триматися ~ від когось/
чогось keep aside [apart] from smb/
smth
бути осторонь нових ідей abjure
new ideas

осягати дієсл. 1. (усвідомлювати)
comprehend /ˌkɒmprıˈhend/; apprehend /ˌæprıˈhend/ 2. (про думку)
grasp /grɑ:sp US: græsp/; understand*
/ˌʌndәˈstænd/; conceive /kәnˈsi:v/
3. (оволодівати, опановувати) acquire
/әˈkwaiәr/; master /ˈmɑ:stәr US: ˈmæstәr/
отже спол., част. 1. (таким
чином) (and) so /(әnd) sәʊ/; thus /ðʌs/
2. (тому, через те) therefore /ˈðeәfɔ:r/;
that is why /ðæt ız waı/; consequently
/ˈkɒnsıkwәntlı/
ототожнювати дієсл. identify
/aıˈdentıfaı/
оточення с. 1. surroundings
/sәˈraʊndıŋz/; ambience /ˈæmbıәns/
2.
(середовище)
environment
/ınˈvaıәrәnmәnt/: позашкільне ~ учня
out-of-school environment of the pupil;
environs /ınˈvaıәrәns/ 3. (сукупність
осіб) co-mates /ˈkәʊˈmeıts/
оточувати дієсл. 1. (прям. і перен.)
surround /sәˈraʊnd/ 2. (розташовуватися навколо когось, чогось)
gather round /ˈgæðәr raʊnd/: ~ оповідувача gather round a story-teller
отриманий дієприкм. прикм.
received
/rıˈsi:vd/;
див.
тж
одержаний
отримувати дієсл. 1. get* /get/;
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receive /rıˈsi:v/ 2. (здобувати) obtain /
әbˈteın/; gain /geın/; acquire /әˈkwaıәr/
офіцiйн|ий
прикм.
official
/әˈfıʃl/: ~а мова official language; ~і
дані official data; formal /ˈfɔ:ml/: ~е
запрошення formal invitation; ~ тон
formal tone
оформлення
с.
(вигляд)
appearance
/әˈpıәrәns/;
design
/dıˈzaın/: художнє ~ decorative design
оформляння с. 1. forming
/ˈfɔ:mıŋ/ 2. (зовнішнього вигляду
форми) styling /ˈstaılıŋ/ 3. (службової
документації) execution /ˌeksıˈkju:ʃn/

~ документів processing of documents
[of papers]; official registration of papers;
drawing up [stamping] of documents

оформляти дієсл. 1. (надавати
форми) shape (up) /ʃeıp ʌp/; get* up
/get ʌp/ 2. (надавати викінченого
вигляду) design /dıˈzaın/; arrange
/әˈreındʒ/: ~ вітрину arrange a showcase display 3. (узаконювати) register
officially /ˈredʒıstәr/ 4. (легалізувати)
legalize /ˈli:gәlaız/: ~ документи
legalize papers; draw up papers
5. (упорядковувати) adjust /әˈdʒʌst/
6. (результати випробувань тощо)
present /prıˈzent/ 7. (книжку) design /
dıˈzaın/ 8. (службову документацію)
execute /ˈeksıkju:t/ 9. (зараховувати
кудись із дотриманням необхідних
формальностей) put* smb on the
staff /pʊt .. ɒn ðә stɑ:f/
охайн|ий прикм. neat /ni:t/; tidy
/ˈtaıdı/; clean /kli:n/: ~а дитина neat and
clean child
охайність ж. tidiness /ˈtaıdınıs/;
cleanness /ˈkli:nnıs/
охайно присл. neatly /ˈni:tlı/:
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писати ~ write neatly; tidily /ˈtaıdılı/
охоплю|вати дієсл. 1. cover
/ˈkʌvәr/: охопити всю тему cover
the whole topic; це дослідження ~є
широку сферу this research covers a
wide field 2. (включати, містити в
собі) embrace /ımˈbreıs/: дослідження
~є такі питання the investigation
embraces [covers] the following
questions; ~вати широке коло питань
embrace a wide range of questions;
include
/ınˈklu:d/;
encompass
/ınˈkʌmәs/ 3. (оточувати) surround
/sәˈraʊnd/ 4. (заповнювати прогалину
тощо) span /spæn/ 5. (осягати зміст
чогось) take* in /teık ın/; embrace
/ımˈbreıs/ 6. (поширюватися на дедалі
більшому просторі) spread* all over
smth /spred ɔ:l ˈәʊvәr/
охорон|а ж. 1. (дія) guarding
/ˈgɑ:dıŋ/ 2. (природи) conservation
/ˌkɒnsәˈveıʃn/: ~а надр conservation
of mineral resources; conservancy
/kәnˈsɜ:vәnsı/; protection /prәˈtekʃn/:
~а довкілля [навколишнього середовища] protection of the environment; environmental protection
3. (захист здоровʼя, тварин, рослин
тощо) protection /prәˈtekʃn/: ~а
дитинства child protection; ~а прав
патентовласника
protection
of
patentee’s rights; custody /kʌˈstәdı/;
keeping /ki:pıŋ/

~а авторських прав reservation
[protection] of copyright; служба ~и
здоров’я health service

охороняти дієсл. 1. guard /gɑ:d/:
ми повинні ~ здоров’я наших дітей
we must guard the health of our children
2. (природу тощо) protect /prәˈtekt/:
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ми повинні ~ живу природу we must
protect the wildlife 3. (інтереси тощо)
safeguard /ˈseıfgɑ:d/: ~ здоров’я
школярів safequard pupils’ health
оцінк|а ж. 1. (дія) valuing
/ˈvæljʊıŋ/; assessment /әˈsesmәnt/:
об’єктивна ~а unbiased assessment;
~а (діагностика) індивідуальних
рис personality assessment; evaluation /ıˌvæljʊˈeıʃn/: суб’єктивна ~а
subjective evaluation; valuation
/ˌvæljʊˈeıʃn/: метод суб’єктивної
[інтуїтивної] ~и contingent valuation
method; скор. CVM; estimation
/ˌestıˈmeıʃn/:
експертна/кількісна/
якісна ~а expert /quantitative/
qualitative estimation 2. (попередній
підрахунок)
estimate
/ˈestımәt/
3. (судження, погляд) appraisal
/әˈpraızl/: ~а досягнень appraisal of
achievements; ~а особливостей поведінки appraisal of behaviour (амер.
behavior); об’єктивна ~а an objective
appraisal; judgement /ˈdʒʌdʒmәnt/;
appreciation /әˌpri:ʃiˈeiʃn/; opinion
/әˈpınıәn/ 4. (діяльності, якості)
appraisal /әˈpraızl/ 5. (статистична) estimator /ˈestımeıtәr/; estimate
/ˈestımәt/ 6. осв. бр. mark /mɑ:k/:
погана ~а з географії bad mark in
geography; амер. grade /greıd/: висока/
низька/остаточна/попередня ~а high/
low/final/preliminary mark [grade]:
ставити ~у give a mark [grade]; ~а за
контрольну роботу a mark [grade] for
a test; ~а з предмета mark [grade] in a
subject
оцінювання с. 1. evaluation
/ıˌvæljʊˈeıʃn/: ~ за заданими
критеріями
criterion-referenced

evaluation; ~ за заданим еталоном
norm-referenced evaluation; estimation
/ˌestıˈmeıʃn/; assessment /әˈsesmәnt/:
~ професійної праце здат ності
assessment of the occupational
capacity; rating /ˈreıtıŋ/ 2. мат. стат.
estimation /ˌestıˈmeıʃn/
оцінювати дієсл. 1. evaluate
/ıˈvæljʊeıt/: ~ знання учнів evaluate
the pupilsˈ knowledge 2. (у балах)
score /skɔ:r/ 3. (висловлювати думку)
assess /әˈses/: ~ кількісно/якісно
assess quantitative(ly)/qualitative(ly);
judge /dʒʌdʒ/; estimate /ˈestımeıt/
4. (якість) appreciate /әˈpri:ʃıeıt/: ~
чиїсь уміння, здібності appreciate
oneʼs abilities; appraise /әˈpreız/:
правильно ~ свої вчинки appraise
oneʼs actions properly [rightly]
5. (людину, характер) gauge /geıdʒ /:
~ характер людини gauge a person’s
character

~ надто високо/низько overestimate/underestimate

очевидн|ий прикм. 1. obvious
/ˈɒbvıәs/: відповідь є ~ою the answer
is obvious 2. (явний) evident /ˈevıdәnt/:
сильні та слабкі сторони цієї книги
є ~ими the strengths and weaknessies
of the book are evident 3. (про факт)
plain /pleın/ 4. (безсумнівний) apparent
/әˈpærәnt/: ~ий з першого погляду
it is at once apparent; questionless
/ˈkwestʃәnlıs/
очевидно присл. 1. obviously
/ˈɒbvıәslı/;
visibly
/ˈvızәblı/
2. безособ. (ясно) it is clear /ıt ız klıәr/:
цілком ~, що … it is quite clear that …
3. (зрозуміло) it is obvious [evident] /ıt
ız ˈɒbvıәs [ˈevıdәnt]/: ~ , що головним
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питанням, яке розглядатиметься в
цій главі, буде щось it is evident that
the main point for consideration in this
chapter will be smth 4. (вставне слово:
мабуть) evidently /ˈevıdәntlı/: ~, ця
робота є для нього надто важкою
the work is evidently too difficult for
him; apparently /әˈpærәntlı/: ~, він є
гарним викладачем he is apparently a
good teacher
очікуваний дієприкм. прикм.
1. (передбачуваний)
expected
/ıkˈspektıd/ 2. (сподіваний) awaited
/әˈweıtı/ 3. (імовірний) expectable
/ıkˈspektәbl/
очікування с. (сподівання на
щось) expectation(s) /ˌekspekˈteıʃn(z)/:
взаємне ~ mutual expectation;
expectancy /ıkˈspektәnsı/: ~ нагороди
reward expectancy
очіку|вати дієсл. 1. wait for
/weıt fәr/: ~вати на підказку wait
for a prompt; await /әˈweıt/: ~вати
розвитку подій await developments
2. (розраховувати, сподіватися) expect /ıkˈspekt/: як і слід було
~вати as one should expect; hope
for /hәʊp fәr/; look for /lʊk fәr/:
~вати допомоги від когось look
for help to smb 3. (передчувати)
look forward /lʊk ˈfɔ:wәd/: цікава
робота ~є на нього попереду he
can look forward to interesting work;
anticipate /ænˈtısıpeıt/: ми не ~вали
таких труднощів у роботі we didn’t
anticipate such difficulties in the work
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очн|ий прикм. (про навчання)
intramural /ˌıntrәˈmjʊәrәl/: ~а форма
навчання an intramural basis
очол|ювати
дієсл.
lead*
/li:d/: ~ювати експедицію lead an
expedition; head /hed/: професор Н.
~ив делегацію professor N. headed
the delegation; be* in charge of /bi: ın
tʃɑ:dʒ әv/
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П
пада|ти дієсл. 1. (прям. і перен.)
fall* /fɔ:l/: наголос ~є на перший
склад the accent [stress] falls on the
first syllable 2. (зменшуватися) fall*
(off) /fɔ:l (ɒf US: ɔ:f)/; decrease
/dıˈkri:s/: температура ~є tempertautre decreases
падiння с. 1. fall /fɔ:l/; collapse
/kәˈlæps/ 2. (зменшення) drop /drɒp/:
~ рівня життя drop in the living
standards; fall: ~ народжуваності fall
in the birth-rate; decrease /ˈdi:kri:s/
пам’ята|ти дієсл. remember
/rıˈmembәr/: невиразно ~ти remember
vaguely; ви ~єте, як це робиться?
do you remember how it’s done?;
наскільки я ~ю as far as I can
remember; keep* in mind /ki:p ın
maınd/: слід ~ти, що … it must be
kept in mind that …
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пам’ятка ж. 1. memorandum
/ˌmemәˈrændәm/
(pl.
memoranda
/ˌmemәˈrændә/): докладна ~ detailed
memorandum
2.
(інструкція)
instruction /ınˈstrʌkʃn/; written rules
/ˈrıtn ru:lz/: ~ для учнів written rules
for pupils 3. (літературна, історична тощо) monument /ˈmɒnjʊmәnt/: ~
старовини monument to the past
пам’ятливий прикм. having a
good memory /ˈhævıŋ ә gʊd ˈmemәrı/
пам’ятний прикм. memorable
/ˈmemrәbl/: ~ епізод memorable scene
пам’ят|ь
ж.
1.
memory
/ˈmemәrı/: гарна [добра]/зорова/
механічна/слаборозви не на/слухова ~ь good [retentive]/sight
[visual]/rote [automatic]/deficient/
ear [aural] memory; типи ~і types of
memory; напружувати/розвивати/
тренувати/удоско на лювати
~ь
strain/develop/train/improve memory;
малювати по ~і paint from memory
2. комп. memory; store /stɔ:r/; storage
/ˈstɔ:rıdʒ/: обсяг ~і storage capacity
3. (спомин) recollection /ˌrekәˈlekʃn/:
обман ~і псих. false recollection;
якщо ~ь мене не зраджує to the best
of mine recollection; remembrance
/rıˈmembrәns/
відновлення в ~і recall

панель ж. (елемент пульта
тощо) panel /ˈpænl/: ~ керування
control panel
панівн|ий прикм. 1. (якому
належить влада, який панує) ruling
/ˈru:lıŋ/ 2. (який переважає)
prevailing
/prıˈveılıŋ/:
пристосовуватися до ~их поглядів square
opinions to the prevailing tendencies;
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prevalent /ˈprevәlәnt/; principal
/ˈprınsәpl/
пані|ка ж. panic /ˈpænık/: не
піддаватися ~ці not give way to panic
панiчний прикм. /ˈpænık/: ~ страх
panic terror
панорама ж. (у різн. знач.)
panorama
/ˌpænәˈrɑ:mә
US:
ˌpænәˈræmә/: історична ~ panorama
of history; view /vju:/
пансіон ч. (навчальний заклад)
boarding-school /ˈbɔ:dıŋˈsku:l/
пансофі|я
ж.
pansophia
/pænˈsɒfıә/:
автор
обґрунтовує
необхідність виявлення міждисциплінарних засад ~ї в сучасній
освіті the author substantiates the
necessity to reveal interdisciplinary
grounds of pansophia in modern
education
пантомiма
ж.
pantomime
/ˈpæntәmaım/: ~ була популярною
формою видовищ у стародавній Греції
the pantomime was a popular form of
entertainment in ancient Greece; dumb
show /dʌm ʃәʊ/
паперов|ий прикм. 1. (made of)
paper /(meıd әv) ˈpeıpәr/: на ~их і
електронних носіях in paper and
electronic forms [formats] 2. перен.
existing only on paper /ıgˈzıstıŋ ˈәʊnlı
ɒn ˈpeıpәr/
пап|iр ч. paper /ˈpeıpәr/: викласти
на ~ері commit to paper
парадигм|а
ж.
paradigm
/ˈpærәdaım/: зміна ~и paradigm shift
парадокс ч. paradox /ˈpærәdɒks/:
цей ~ легко спростувати this paradox
is easily explodable
парадоксальний прикм. parado-

UKRAINIAN-ENGLISH LEARNING DICTIONARY

xical /ˌpærәˈdɒksıkl/: ~ ефект псих.
paradoxical effect
паралель ж. (у різн. знач.)
parallel /ˈpærәlel/: проводити ~ між...
перен. draw a parallel between...
паралельн|ий прикм. 1. parallel
(to, with) /ˈpærәlel (tә, wıð)/: ~і групи/
класи parallel groups/forms 2. (який
відбувається одночасно з чимось)
concurrent /kәnˈkʌrәnt/: метод ~их
відхилень псих. method of concurrent
deviations
паралелізм
ч.
parallelism
/ˈpærәlelızәm/: культурний ~ cultural
parallelism; психофізичний ~ псих.
psychophysical parallelism; ~ у навчанні parallelism in teaching
параметр ч. 1. parameter
/pәˈræmıtәr/: необов’язковий/фізичний ~ optional/physical parameter
2. (змінна величина) variable /ˈveәrıәbl/:
~ прийняття рішення decision variable
3. (стан, умова) condition /kәnˈdıʃn/;
state /steıt/
параметричний прикм. parametric(al) /pәrәˈmetrık(l)/: ~ аналіз
(даних) parametrical analysis
паритет ч. parity /ˈpærәtı/:
досягти ~у attain [achieve, establish]
parity; par /pɑ:r/: на засадах ~у on a
par (with); on an equal footing (with)
партнер ч. partner /ˈpɑ:tnәr/:
соціальні ~и social partners
партнерство с. partnership
/ˈpɑ:tnәʃıp/: угода про ~ partnership
agreement
пасивний прикм. passive /ˈpæsıv/:
~ характер passive temperament
пасивн|ість ж. passivity /pæˈsıvәtı/:
відчуття ~ості passivity feeling

патріот ч. 1. patriot /ˈpætrıәt/:
щирий ~ sincere patriot 2. (міста,
навчального закладу тощо) enthusiast
/ınˈθju:zıæst US: ınˈθu:zıæst/; supporter /sәˈpɔ:tәr/
патріотизм
ч.
patriotism
/ˈpætrıәtızm/: виховання учнів у дусі
~у educating the pupils in the spirit of
patriotism
пауз|а ж. pause /pɔ:z/: зробити
~у make a pause; interval /ˈıntәvl/:
вимушена/довга/коротка ~а forced/
long/short interval [pause]
робити ~у pause

певн|ий прикм. 1. (точно
означений) definite /ˈdefınәt/: зайняти
~у позицію з якогось питання adopt
a definite position on a question 2. (визначений) determined /dıˈtɜ:mınd/
3. (призначений) fixed /fıkst/ 4. (конкретний) specific /spәˈsıfık/: ~а мета
specific purpose 5. (деякий) certain
/ˈsɜ:tn/: за ~их умов under certain
conditions; у ~ому розумінні in a
certain sense 6. (не визначений точно,
якийсь) some /sʌm/: до ~ої міри to
some extent; з ~ого часу for some
time; ~им чином somehow; in some
way 7. (гарантований, забезпечений)
assured /әˈʃʊәd/
~а річ of course; to be sure

певніст|ь ж. certainty /ˈsɜ:tntı/:
з повною ~ю розраховувати на
щось reckon the certainty on smth;
confidence /ˈkɒnfıdәns/
педагог ч. pedagogue /ˈpedәgɒg/;
teacher /ˈti:tʃәr/: соціальний ~ social
care teacher
~-методист educationalist

педагогік|а

ж.

1.

(науко313

УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКИЙ НАВЧАЛЬНИЙ СЛОВНИК

вий напрям, явище) pedagogy
/ˈpedәgɒʤı/: загальні засади ~и
general foundations of pedagogy;
закони/правила ~и laws/rules of
pedagogy; ~а вищої школи higher
school pedagogy 2. (навчальний
предмет) pedagogics /ˌpedәˈgɒʤıks/:
загальна ~а general pedagogics [pedagogy]; розумоводіяльнісна ~а pedagogics of mental and action approach;
education
(science)
/ˌedjʊˈkeıʃn
(ˈsaıәns)/: дошкільна ~а pre-school
education [pedagogy, pedagogics];
коригувальна
[лікувальна]/спеціальна ~а corrective/special education;
~а паралельної дії education through
simultaneous influence; історія ~и
history of education [pedagogics];
матеріал з ~и education material
педагогiчн|ий прикм. pedagogic(al) /ˌpedәˈgɒʤık(l)/: ~а бесіда
talk on pedagogical topics [matters];
~а громадськість pedagogical
community; ~а майстерність/
творчість pedagogical skill [art]/
creativeness; ~а освіта pedagogical
[teacher] education; ~е вчення
pedagogic
doctrine;
~е
партнерство/співробітництво
pedagogical partnership/collaboration; ~і
висновки/спостереження pedagogic
conclusions /observations; ~і читання
Pedagogical readings; educational
/ˌedʒʊˈkeıʃәnl/: ~а думка/система/
теорія educational thought/system/
theory; ~а наука science of education;
pedagogical science; ~ий вплив
на когось educational influence
upon [over] smb; ~ий експеримент
educational experiment; ~і засоби
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educational media; teaching /ˈti:tʃıŋ/:
~а практика teaching practice; student
teaching; ~е навантаження teaching
load(ing); ~ий персонал teaching
[pedagogical] staff [personnel]; ~ий
стаж length of teaching service; почати
~у діяльність take up teaching; enter
(into) teaching
~а рада teachers’ meeting

педант ч. pedant /ˈpednt/
педантичний прикм. pedantic
/pıˈdæntık/
педіатр
ч.
paediatrician
/ˌpi:dıәˈtrıʃn/
педіатрiя
ж.
paediatrics
/ˌpi:dıˈætrıcs/
педологiчний прикм. pedological /pıdәˈlɒʤıkl/: у 1909 році проф.
К. Твардовським у Львові було
засновано Педологічне товариство
in 1909 a Pedological Society was
organized by prof. K. Twardowsky in
Lviv
педологія
ж.
pedology
/pıˈdɒlәʤı/: ~ є наукою про поведінку і розвиток дитини pedology
is the study of children’s behaviour
[амер. behavior] and development
педоцентризм ч. paedocentrism
/ˌpi:dәˈsentrızm/
пенсі|я ж. pension /ˈpenʃn/: ~я за
інвалідністю disability pension; ~я за
старістю old age pension; одержувати
~ю на дітей get [receive] pension for
oneʼs children
переходити на ~ю be pensioned off;
призначати ~ю pension

первинн|ий прикм. primary
/ˈpraımәrı
US:
ˈpraımerı/:
~а
професійна підготовка primary
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vocational training; initial /ıˈnıʃl/:
~а соціально-психологічна інформація
initial
social-psychological information; ~е закріплення/
засвоєння знань initial consolidation/
assimilation of knowledge
первiсн|ий прикм. 1. (початковий) original /әˈrıdʒәnl/: ~а форма original shape 2. (первинний)
primary /ˈpraımәrı US: ˈpraımerı/
3. (в етнологічн. і переносн. знач.)
primitive
/ˈprımıtıv/;
primeval
/praımˈi:vl/
переатестація ж. re-attestation
/ri:ˌætesˈteıʃn/; merit rating /ˈmerıt
ˈreıtıŋ/
перебiльшен|ня с. exaggeration
/ıgˌzædʒәˈreıʃn/: схильний до ~ь
prone to exaggeration; hyperbola
/haıˈpɜ:bәlә/

можна без ~ня сказати it is hardly
too much to say

перебiльшувати дієсл. 1. exaggerate /ıgˈzædʒәreıt/: ~ труднощі
exaggerate the difficulties; дуже ~ grossly
exaggerate; overstate /ˌәʊvәˈsteıt/;
amplify /ˈæmplıfaı/: ~ труднощі
amplify difficulties 2. (гіперболізувати) hyperbolize /haıˈpɜ:bәlaız/
переборювати дієсл. (долати)
overcome /ˌәʊvәˈkʌm/: ~ труднощі
overcome difficulties
перебудова ж. 1. (реорганізація)
reorganization
/ri:ˌɔ:gәnaıˈzeıʃn
US: ri:ˌɔ:gәnıˈzeıʃn/: ~ системи
освіти reorganization of the system
of education 2. (поглядів тощо)
reformation /ˌrefәˈmeıʃn/
перебудовувати дієсл. 1. (переробляти, переобладнувати) rebuild*

/ˌri:ˈbıld/: ~ суспільство rebuild
society; reconstract /ˌri:kәˈnstrʌkt/
2. (реорганізовувати) reorganize
/ri:ˈɔ:gәnaız US: ri:ˈɔ:gәnız/: ~ роботу
reorganize work 3. (для інших цілей)
redesign /rıdıˈzaın/; remodel /rıˈmɒdl/
переваг|а ж. 1. (вищість)
advantage
/әdˈva:ntıdʒ
US:
әdˈvæntidʒ/: давати ~у чомусь над
чимось give an advantage [edge]
smth over smth; мати ~у над чимось
have an advantage [edge] over smth;
незаперечна ~а undeniable advantage;
~и доброї освіти the advantages
of good education; цей метод має
багато ~ this method has many
advantages 2. (привілей, переважне
право)
precedence
/ˈpresıdәns/
3.
(старшинство)
preference
/ˈprefrәns/: віддавати ~у чомусь
give preference to smth; superiority
/su:ˌpıәrıˈɒrәtı US: su:ˌpıәrıˈɔ:rәtı/:
її ~а над усіма була незаперечною
her superiority over all others was
undisputed 4. (позитивна якість,
достоїнство)
merit
/ˈmerıt/:
пропозиція має свої ~и the suggestion
has merit 5. (вигода) benefit /ˈbenıfıt/
переважання с. 1. (у кількості,
розмірі) predominance /prıˈdɒmınәns/; preponderance /prıˈpɒndәrәns/
2. (вплив, панівний стан, домінування) dominance /ˈdɒmınәns/;
domination /ˌdɒmıˈneıʃn/; див. тж
перевага
переважати дієсл. 1. (кількістю,
розміром) predominate /prıˈdɒmıneıt/
2. (домінувати) dominate /ˈdɒmıneıt/
3. (перевершувати) excel /ıkˈsel/;
surpass /sәˈpɑ:s US: sәˈpæs/
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~ чисельно outnumber

переважн|ий прикм. predominant
/prıˈdɒmınәnt/: ~а риса характеру
predominant feature of oneʼs character; preponderant /prıˈpɒndәrәnt/;
prevailing
/prıˈveılıŋ/;
primary
/ˈpraımәrı US: ˈpraımerı/: мати ~е
значення be of primary importance
переважно присл. for the most
part /fәr ðә mәʊst pɑ:t/; mainly
/ˈmeınlı/: ця монографія розрахована
~ на фахівців this monograph is aimed
mainly at specialists
перевантаження с. (роботою)
overwork /ˌәʊvәˈwɜ:k/
перевантажувати дієсл. (переобтяжувати
роботою
тощо)
overwork /ˌәʊvәˈwɜ:k/; overlabour
(амер. overlabor) /ˌәʊvәˈleıbәr/
переведення с. (до іншого місця,
закладу тощо) transference /ˈtrænsfәrәns US: trænsˈfɜ:rәns/: ~ з однієї
школи до іншої transference from one
school to ahother
перевертати дієсл. 1. turn
over /tɜ:n ˈәʊvәr/; tip /tıp/; overturn
/ˌәʊvәˈtɜ:n/ 2. (думку, смисл) distort
/dıˈstɔ:t/ 3. (зображення) reverse
/rıˈvɜ:s/; invert /ınˈvɜ:t/
переверш|увати дієсл. surpass
/sәˈpɑ:s US: sәˈpæs/: результати
~или всі наші очікування the results
surpassed all our hopes; excel /ıkˈsel/:
~ити свого вчителя excel oneʼs
teacher; exceed /ıkˈsi:d/
перевидання с. republication
/rıˌpʌblıˈkeıʃn/ 2. (без зміни змісту)
reprint /ˌrıˈprınt/
перевидавати дієсл. 1. republish
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/rıˈpʌblıʃ/ 2. (не змінюючи змісту)
reprint /ˌrıˈprınt/
перевизначення с. redefinition
/riˌdefıˈnıʃn/: ~ завдання redefinetion
of the task
перевиховання с. (відучування
від попередніх навичок) re-education
/ri:ˌedjʊˈkeıʃn/: ~ учня в родині/школі
re-education of a pupil at home/school;
~ у процесі навчання re-education in
the process of teaching; unteaching
/ˌʌnˈti:ʧıŋ/
перевиховувати дієсл. (відучувати від попередніх навичок) unteach
/ˌʌnˈti:ʧ/; re-educate /ri:ˈedjʊkeıt/
перевищення с. 1. excelling
/ıkˈselıŋ/; exceeding /ıkˈsi:dıŋ/
2. (надлишок) excess /ıkˈses/ 3. (дійсних витрат над кошторисними)
overrun /ˌәʊvәˈr⋀n/
перевищ|увати дієсл. be* in
excess of smth /bi: ın ıkˈses әv/; exceed
/ıkˈsi:d/: ~ити всі очікування exceed
all expectations; surpass /sәˈpɑ:s US:
sәˈpæs/: значно ~увати surpass by far
~увати межу go over a (preset) limit

перевiд ч. 1. (по службі) removal
/rıˈmu:vl/ 2. (учня до наступного
класу) remove /rıˈmu:v/
перевiрк|а ж. 1. (випробування)
check(ing) /ˈtʃek(ıŋ)/: ~а засвоєння/
розуміння check on assimilation/
comprehension; письмова форма
~и знань written form of checkihg
knowledge; test(ing) /test(ıŋ)/: ~а
розумових здібностей intelligence
testing; усна форма ~и oral form of
testing; control /kәnˈtrәʊl/: інспекторська ~а inspectorial control; ~а виконання control of work done; trial
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/ˈtraıәl/: експериментальна ~а (нового
методу тощо) experimenttal trial;
проходити ~у be on trial; be under a test
2. (огляд) examination /ıgˌzæmıˈneıʃn/:
детальна /неглибока [поверхова] ~а
careful [close]/cursory [perfunctory]
examination; ~а засвідчує/показує,
що ... the examination proves/
shows that…; inspection /ınˈspekʃn/:
здійснювати планову ~у carry out
a scheduled inspection 3. (правильності) verification /ˌverıfıˈkeıʃn/:
формуляр контролю та ~и screening
and verification data sheet 4. (достеменності) validation /ˌvælıˈdeıʃn/:
~а моделі на адекватність model
validation for adequacy
здійснювати ~у чогось на щось
do [carry out, perform] a check [a test]
of smth for smth; ~а письмових робіт
paperwork

перевір|яти дієсл. 1. test
/test/: ~яти знання когось test the
knowledge of smb; check /tʃek/: ~яти
відповіді учнів check pupils’ answers;
~яти письмову роботу check up
a paper; ~яти розуміння кимось
тексту з допомогою різноманітних
запитань check smbʼs understanding
of the text through various types of
questions; ~яти стан здоровˈя учнів
check the state of pupils’ health;
~яти якість викладання check the
quality of teaching; тепер ~мо другу
вправу now let us check up exercise
two 2. (пробувати) try /traı/: ~ити
сили в чомусь try hand in smth 3.
(оглядати) examine /ıgˈzæmın/: нам
слід ретельно ~ити результати we
ought to examine the results well;

inspect /ınˈspekt/: ~яти конспект
уроку inspect the notes of a lesson
4. (правильність) verify /ˈverıfaı/:
~яти новий метод verify a new method;
~яти результат verify the result

~яти зошити/твори і ставити
оцінки mark [correct] papers/ compositions

переводити дієсл. 1. (змінювати)
change /ʃeındʒ/ 2. (в іншу систему
вимірів тощо) convert /kәnˈvɜ:t/
3. (з одного режиму на інший)
change over /ˈʃeındʒ ˈәʊver/; switch
/swıtʃ/ 4. (з одного стану в інший)
drive* /draıv/
перевтома ж. overexertion
/ˌәʊverıgˈzɜ:ʃn/; overwork /ˌәʊveˈwɜ:k/
перевтомлювати дієсл. overstrain
/ˌәʊveˈstreın/; exhaust /ıgˈzɔ:st/
перегляд ч. 1. revision /rıˈvıʒn/: ~
навчальних планів і програм revision
of curricula and syllabuses; revising
/rıˈvaızıŋ/ 2. (ознайомлення) review
/rıˈvju:/: ~ фільму film review; дати
статтю на перегляд send an article
for review 3. (тексту) examination
/ıgˌzæmıˈneıʃn/: періодичний ~ зошитів regular examination of copybooks
перегля|дати дієсл. 1. (змінювати ставлення) revise /rıˈvaız/:
~дати гіпотезу/теорію revise a
hyphotesis/theory 2. (оновлювати)
revise; review /rıˈvju:/: ~дати методи
навчання revise [review] methods of
education 3. (про рішення) reconsider /ˌrekәnˈsıdәr/; review /rıˈvju:/
4. (швидко читати для ознайомлення) look over /lʊk ˈәʊver/: ~дати
записи лекцій look over the lecture
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notes; ~нути чийсь рукопис look over
smbʼs manuscript
перегортати дієсл. 1. turn (over)
/tɜ:n (ˈәʊver)/: перегорніть сторінку
turn over the page 2. (переглядаючи)
look through /lʊk qru:/
передавання, передання с.
1. transferring /trænsˈfɜ:rıŋ/; imparting
/ımˈpɑ:tıŋ/: мова є засобом ~ ідей the
language is a means of imparting ideas
2. (чогось більше, ніж потрібно)
giving over /ˈgıvıŋ ˈәʊver/; handling
over /ˈhændlıŋ ˈәʊver/
без права ~ not transferable

передавати дієсл. 1. pass
/pɑ:s US: pæs/: ~ свій педагогічний
досвід комусь pass on oneʼs teaching
experience to smb 2. (рису, властивість) transmit /trænzˈmıt/: ~ традицію
молодому поколінню transmit a
tradition to the younger generation;
transfer /trænsˈfɜ:r/ 3. (відтворювати) reproduce /ˌri:prәˈdju:s US:
ˌri:prәˈdu:s/ 5. (повідомлювати) tell*
/tel/ 6. (ділитися) impart /ımˈpɑ:t /: ~
знання студентам impart knowledge
to students 7. (переповідати) render
/ˈrendәr/: ви передали цю думку
точно you have rendered this meaning
accurately
передбач|ати дієсл. 1. (забезпечувати) provide (for) /prәˈvaıd
(fәr) /: програма ~ає вивчення таких
предметів the programme provides
for the study of the following subjects
2. (знати заздалегідь) foresee /fɔ:ˈsi:/:
важко ~ити результат it is difficult to
foresee the result; труднощі, які ніхто
не міг ~ити difficulties that no one
could foresee; envisage /ınˈvızıdʒ/:
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ми не могли ~ити, що ситуація так
погіршиться we couldn’t envisage that
the situation would get so bad 3. (очікувати) anticipate /ænˈtısıpeıt/: ~ити
можливу відповідь учнів anticipate
the answer which one is likely to get
from the pupils
передбачення
с.
foresight
/ˈfɔ:saıt/: умоглядне ~ conceptual foresight; prediction /prıˈdıkʃn/: методика
~ помилок людини techniques for
human error rate prediction; prevision
/ˌpri:ˈvıʒn/: ~ небезпеки prevision of
danger
передбачуван|ий
прикм.
1. specified /ˈspesıfaıd/; provided
/prәˈvaıdıd/: за виключенням випадків, ~их чимось except in cases
provided by smth 2. (якого можна
передбачити) predictable /prıˈdıktәbl/
передмов|а ж. 1. preface /ˈprefıs/:
у ~і автор говорить, що .. the author
says in the preface that..; foreword
/ˈfɔ:wɜ:d/ 2. (вступна частина)
introduction /ˌıntrәˈdʌkʃn/
передн|ій прикм. 1. front /frʌnt/;
headmost /ˈhedmәʊst/ 2. (перший)
first /fɜ:st/

~ій план foreground; на ~ьому плані
in the foreground

передов|ий прикм. forward
/ˈfɔ:wәd/;
foremost
/ˈfɔ:mәʊst/;
progressive /prәˈgresıv/; advanced
/ әdˈva:nst US: әdˈvænst/: ~і методи/
погляди advanced [progressive]
methods/ideas
переду|вати дієсл. go* before /gәʊ
bıˈfɔ:r/; precede /prıˈsi:d/: текстові ~є
короткий вступ the text is preceded by
a short introduction; forego* /fɔ:ˈgәʊ/
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передумов|а
ж.
перен.
1. precondition /ˌprı:kәnˈdıʃn/; (back)
ground /(ˈbæk) graʊnd/: історичні ~и
historical backgrounds; prerequisite
/ˌpri:ˈrekwızıt/: психофізіологічні
та психологічні ~и педагогічних
здібностей
psychophysiological
and psychological prerequisites of
pedagogical abilities 2. філос. premise
/ˈpremıs/: основна ~а the major premise
створювати ~и premise /prıˈmʌız/

переекзаменовувати дієсл. reexamine /ri:ıgˈzæmın/
переекзаменування с. reexamination /ri:ıgˌzæmıˈneıʃn/
переживання
с.
(почуття)
feeling /ˈfi:lıŋ/; emotional experience
/ıˈmәʊʃәnl ıkˈspıәrıәns/
переживати дієсл. 1. (відчувати
щось) experience /ıkˈspıәrıәns/ 2. (хвилюватися) be* upset /bi: ˌʌpˈset/; worry
/ˈwʌrı/
переказ ч. 1. (дія) retelling
/ˌri:ˈtelıŋ/: ~ за ключовими словами retelling from key [guide] words
2. (виклад змісту) reproduction
/ˌri:prәˈdʌkʃn/; exposition /ˌekspәˈzıʃn/: письмо вий/творчий/усний
~ written/creative/oral exposition
[reproduction] 3. (усний) narration
/nәˈreıʃn/: ~ тексту narration of a text
переказ|увати дієсл. 1. retell*
/ˌri:ˈtel/: ~увати текст цілком або
частинами retell the text in whole
or in parts; міфи Греції, ~ані для
дітей Greek myths retold for children
2. (зміст книжки тощо) give* the
contents /gıv ˈkɒntents/
~увати щось своїми словами put smth
in oneʼs own words

перекваліфікація ж. requalification /rıˌkwɒlıfıˈkeıʃn/
перекваліфіковувати дієсл. requalify /rıˈkwɒlıfaı/; train for a new
profession /treın fәr ә nju: (US: nu:)
prәˈfeʃn/
переклад ч. 1. (письмовий з однієї
мови на іншу) translation /trænsˈleıʃn/:
буквальний
[дослівний]/вільний/
точний ~ literal [verbal]/free [loose]/
accurate [close] translation; зробити
~ do the translation; порівняти ~ з
оригіналом compare a translation with
the original 2. (усний) interpretation
/ınˌtɜ:prıˈteıʃn/ 3. (процес перекладу)
translation; translating /trænsˈleıtıŋ/
перекладання с. 1. (з однієї мови
на іншу) translation /trænsˈleıʃn/;
translating /trænsˈleıtıŋ/ 2. (усне)
interpretation /ınˌtɜ:prıˈteıʃn/
перекладати дієсл. 1. (з мови на
мову) translate /trænsˈleıt/: уміти ~
know how to translate; ~ з допомогою
словника translate with the help of
a dictionary; ~ з іноземної мови на
рідну translate from a foreign language
into oneʼs own 2. перен. (відповідальність тощо) set* /set/; transfer
/ trænsˈfɜ:r/
~ статтю на англійську мову do an
article into English; ~ усно interpret

перекладач ч. 1. translator
/trænsˈleıtәr/ 2. (усний) interpreter
/ınˈtɜ:prıtәr/: синхронний ~ simultaneous interpreter
переклик ч. call /kɔ:l/: робити
~ call the roll; call over /kɔ:l ˈәʊvәr/:
учитель зробив ~ учнів the master
called over the pupils of the class
переключати дієсл. switch /swıtʃ/:
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~ увагу учнів з одного предмета на
інший switch the pupils’ attention
from one subject to another
переконаний прикм. convinсed
/kәnˈvınst/: я ~, що цей метод є
найкращим I am convinced that
this method is the best; confirmed
/kәnˈfɜ:md/
переконаність ж. conviction
/kәnˈvıkʃn/: непохитна ~ unstinting
conviction; assurance /әˈʃʊәrәns/
переконання с. 1. (дія) persuasion
/pәˈsweıʒn/: шляхом ~ by means of
persuasion 2. (думка) belief /bıˈli:f/: мати
глибоке ~ в необхідності всебічної
освіти have a strong belief in all-round
education 3. (погляди) convinctions
/kәnˈvıkʃnz/: діяти за ~м act according
to oneʼs convinctions

змінювати свої ~ take to a different
view

переконлив|ий прикм. conclusive
/kәnˈklu:sıv/: ~ий доказ conclusive
proof; ці результати є далекими від
~их the results are far from being
conclusive; convincing /kәnˈvınsıŋ/:
~ий приклад convincing example;
persuasive /pәˈsweısıv/: ~ий аргумент
persuasive argument
переконливо присл. convincingly
/kәnˈvınsıŋlı/: ~ спростувати щось
deny smth convicingly
це ~ it is convincing

перекон|увати дієсл. 1. (доводити) convince /kәnˈvıns/: ви ~али
мене you have convinced me
2. (схиляти) persuade /pәˈsweıd/:
бути ~аним у чомусь be persuaded
of smth; недок. тж try to persuade
/traı tә pәˈsweıd/ 3. (запевняти) assure
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/әˈʃʊәr/ 4. (умовляти) prevail (on)
/prıˈveıl (ɒn)/: я ~ав його прийняти
запрошення I prevailed him to accept
the invitation 5. (відмовляти) argue
out /ˈɑ:gju: aʊt/: ~увати когось у
помилковості думки argue smb out of
an opinion; ~увати когось не робити
чогось argue smb out of doing smth
перекон|уватися
дієсл.
be*
convinced of /bi: kәnˈvınst әv/; make*
sure /meık ʃʊәr/; satisfy oneself
/ˈsætısfaı/: ми ~алися, що ... we are
satisfied that …; verify /ˈverıfaı/

~атися на власному досвіді learn by
experience

перекреслювати дієсл. cross out
/ krɒs (US: krɔ:s) aʊt/
перекручення с. 1. twisting
/ˈtwıstıŋ/ 2. (спотворювання) distortion
/dıˈstɔ:ʃn/: ~ змісту distortion of
meaning; perversion /pәˈvɜ:ʃn US:
pәˈvɜ:ʒn/ 3. (про факти) misrepresentation /ˈmısˌreprızenˈteıʃn/
перекручувати дієсл. 1. (слова,
зміст) distort /dıˈstɔ:t/: ~ факти
distort the facts; corrupt /kәˈrʌpt/
2. (цитату) misquote /ˌmısˈkwәʊt/
перелік ч. 1. (по пунктах)
enumeration
/ıˌnju:mәˈreıʃn
US:
ıˌnu:mәˈreıʃn/ 2. (каталог) catalogue
/ˈkætәlɒg US: ˈkætәlɔ:g/ 3. (список)
list /lıst/: ~ питань list of questions
перелiчення с. 1. (лічба) counting
/ˈkaʊntıŋ/ 2. (повторне лічення)
recount /rıˈkaʊnt/; enumeration
/ıˌnju:mәreıʃn US: ıˌnu:mәˈreıʃn/
3. (по пунктах) itemize /ˈaıtәmaız/
перелiчувати дієсл. 1. count
/ˈkaʊnt/ 2. (повторно лічити) recount
/rıˈkaʊnt/
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перемагати дієсл. 1. gain [win] a
victory /geın [wın] ә ˈvıktәrı/ 2. (долати труднощі тощо) overcome*
/ˌәʊvәˈkʌm/;
master
/ˈmɑ:stәr
US: ˈmæstәr/: ~ труднощі master
difficulties 3. (про ідеї, вчення тощо)
prevail /prıˈveıl/
перемiн|а ж. change /ˈtʃeındʒ/:
історичні ~и historical change;
alteration /ˌɔ:ltәˈreıʃn/: ~а свого «Я»
alteration of the ego
перемiнний прикм. 1. changing
/ˈtʃeındʒıŋ/; varying /ˈvɜәrıŋ/; variable
/ˈveәrıәbl/ 2. (за знаком, напрямом)
alternating /ɔ:lˈtɜ:nәtıŋ/; див. тж ще
мінливий
перенавчати дієсл. re-teach
/ri:ˈti:ʧ/; re-educate /ri:ˈedjʊkeıt/
перенесення, переносiння с.
1. (переміщування) displacement
/dısˈpleısmәnt/; transfer /ˈtrænsfɜ:r/;
2. (частини слова) division of a word
/dıˈvıʒn әv ә wɜ:d/
перенос ч. грам. syllabification
/ˈsıˌlæbıfıˈkeıʃn/; див. тж ще
перенесення
переносити дієсл. 1. carry /ˈkærı/;
convey /kәnˈveı/; transfer /trænsˈfɜ:r/
2. (поширювати на щось) carry smth
over to /ˈkærı .. ˈәʊver tә/; extend
/ıkˈstend/
переносн|ий прикм. (фігуральний) figurative /ˈfıgjәrәtıv/; metaphorical /ˌmetәˈfɔ:rıkl/: у ~ому
розумінні in a metaphorical sense
переобтяжувати
дієсл.
1. (надто) overload /әʊvәˈlәʊd/
2. (роботою) overwork /әʊvәˈwɜ:k/
3. (подробицями тощо) overburden
/әʊvәˈbɜ:dn/

переорієнтація ж. reorientation
/ri:ˌɔ:rıenˈteıʃn/: ~ освіти з предметно-змістового принципу навчання основ наук на вивчення
цілісної картини світу reorientation
of education from subject-content
principle of teaching the fundamentals
of sciences towards the study of the
integral pattern of the world
переосмислений
дієприкм.
прикм. reinterpreted /ˌri:ınˈtɜ:prıtıd/
переосмислення с. reinterpretation
/ri:ınˌtɜ:prıˈteıʃn/; charge of meaning
/tʃɑ:dʒ әv ˈmi:nıŋ/
переосмислювати дієсл. reinterpret /ˌri:ınˈtɜ:prıt/; give* a new
meaning (to) /gıv ә ˈnju (US: ˈnu:)
ˈmi:nıŋ (tә)/
переоцiнка ж. 1. (завищена оцінка) overestimation /ˌәʊveˈrestımeıʃn/
2. (заново) revaluation /ˌri:vælju:ˈeıʃn/:
~ всіх компонентів педагогічного
процесу revaluation of all the
component of pedagogical process; ~
цінностей revaluation of values
переоцiнювати дієсл. 1. (завищувати оцінку) overrate /ˌәʊvәˈreıt/: ~
свої можливості overrate abilities;
overestimate /ˌәʊveˈrestımeıt/: ~
здібності учнів overestimate the
ability of the pupils 2. (переглядати
оцінку) revalue /ˌri:ˈvælju:/; revaluate
/ˌri:ˈvæljʊeıt/
перепідготовк|а ж. re-qualification /ri:ˌkwɒlıfıˈkeıʃn/; re-training
/ri:ˈtreınıŋ/: пройти курси ~и take
[undergo] re-training courses
перепочинок ч. 1. (фізичний) rest
/rest/; repose /rıˈpәʊs/ 2. (коротка
перерва) respite /ˈrespaıt US: ˈrespıt/
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3. (перерва в заняттях) recreation
/ˌrekrıˈeıʃn/
перепрофілювання с. conversion
/kәnˈvɜ:ʃn US: kәnˈvɜ:ʒn/; change
of
specialization
/tʃeındʒ
әv
ˌspeʃәlaıˈzeıʃn (US: ˌspeʃәlıˈzeıʃn)/
перераховувати дієсл. 1. (рахувати) count /kaʊnt/; enumerate
/ıˌnju:mәreıt
US:
ıˌnu:mәˈreıt/
2. (переходити до іншого мірила)
scale /skeıl/; refer /rıˈfɜ:r/
перерв|а ж. interruption
/ˌıntәˈrʌpʃn/:
без
~и
without
interruption; break /ˈbreık/: ~а в
навчанні a break in oneʼs studies;
подовжити/скоротити ~у extend /
shorten the break; interval /ˈıntәvl/:
велика ~а (у школі) long interval; pause
/pɔ:z/: коротка ~а для відпочинку
short rest pause
оголошувати ~у (на зборах) adjourn

переривання с. 1. (тимчасове
припинення роботи) interruption
/ˌıntәˈrʌpʃn/; break(ing) /ˈbreık(ıŋ)/
2. (зупин) stoppage /ˈstɒpıdʒ/
перерива|ти дієсл. 1. interrupt
/ˌıntәˈrʌpt/: ~ти заняття interrupt
oneʼs studies; ~ти лекцію запитанням
interrupt a lecture with a question;
~ти чиюсь розмову interrupt a
conversation 2. (раптово припиняти) break* off /breık ɒf (US:
ɔ:f)/: ~ти переговори break off
negotiations
переробляння с. 1. remaking
/rıˈmeıkıŋ/: ~ вправи/статті remaking
an exercise/article 2. (книжки, статті) revision /rıˈvıʒn/
перероб|ляти дієсл. 1. remake*
/rıˈmeık/;
convert
/kәnˈvәɜ:t/
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2. (змінювати) alter /ˈɔ:ltәr/ 3. (робити наново) remake; do over again
/du: ˈәʊvәr әˈgen/: вам доведеться все
~ити you will have to do it over again
4. (книжку, статтю) revise /rıˈvaız/:
~ляти підручник/програму/словник
revise a text-book/syllabus/dictionary
перерозподіл ч. 1. redistribution
/ˈri:ˌdıstrıˈbju:ʃn/ 2. (ресурсів системи) rearrangement /ˌrıәˈreındʒmәnt/
3. (перепризначення) reallocation
/ˌrıælәˈkeıʃn/
перерозподіляти дієсл. 1. redistribute /ˌri:dıˈstrıbju:t/; shift /ʃıft/:
~ робочу силу shift the manpower
2. (перепризначати) reallocate
/ˌrıˈælәkeit/
переросток ч. (про учня) overage
student /ˈәʊverıʤ ˈstju:dnt (US:
ˈstu:dnt)/
перескладати дієсл. retake
/rıˈteık/: ~ іспит retake oneʼs examination
переставляння с. 1. (переміщування) transposition /ˌtrænspәˈzıʃn/;
relocation /ˌri:lәʊˈkeıʃn/ 2. (перегруповування)
rearrangement
/ˌrıәˈreındʒmәnt/
перестав|ляти дієсл. 1. (змінювати порядок розташування) rearrange
/ˌrıәˈreındʒ/: ~ити слова в реченні
rearrange the words in the sentence
2. (міняти місцями) interchange
/ˌıntәˈtʃeındʒ/ 3. (з одного місця
на інше) transfer smth from ... to ...
/trænsˈfɜ:r .. frәm .. tә/
перетворення с. 1. (одного на
інше) change /tʃeındʒ/; changing
/ˈtʃeındʒıŋ/ 2. (відображування)
mapping /ˈmæpıŋ/ 3. (реорганізація)
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reorganization /ri:ˌɔ:gәnaıˈzeıʃn US:
ri:ˌɔ:gәnıˈzeıʃn/
перетворювати дієсл. 1. (перероблювати щось на щось) change
[transform, turn] smth (in)to smth
/tʃeındʒ [kәnˈvɜ:t, trænsˈfɔ:m, tɜ:n]/
2. (реформувати) reform /rıˈfɔ:m/
перетворюватися дієсл. be*
transformed /bi: trænsˈfɔ:md/; be*
changed /bi: tʃeındʒd/; be* converted
/bi: kәnˈvәɜ:tıd/
переучувати дієсл. 1. (когось)
re-teach /rıˈti:tʃ/ 2. (щось) learn* over
again /lɜ:n ˈәʊvәr әˈgen/
переучуватися дієсл. relearn*
/rıˈlɜ:n/; learn* over again /lɜ:n ˈәʊvәr
әˈgen/
перехiд ч. 1. (пересування з одного
місця в інше) passing /pɑ:sıŋ US: pæsıŋ/
2. (з одного стану в інший) transition
/trænˈzıʃn/: ~ від середньої до вищої
освіти transition from upper secondary
to higher education; ~ з дошкільного
закладу до початкової школи transition
from pre-school to primary school; ~ кількості в якість transition from quantity to
quality 3. (від одного до іншого) change
/tʃeındʒ/: ~ на нові методи роботи
change to new methods of work; transfer
(from ... to ...) /ˈtrænsfɜ:r (frәm .. tә)/: ~
від одного поняття до іншого transfer
from one concept to another
~ від старого до нового progression
from the old to the new

перехідн|ий прикм. 1. transient
/ˈtrænzıәnt US: ˈtrænʃnt/ 2. (проміжний) transition(al) /trænˈzıʃәnl/:
~ий період transition(al) period
~а стадія intermediary stage

переходити дієсл. 1. (зміню-

ватися, змінювати щось) change
(over) /tʃeındʒ (ˈәʊvәr)/: перейти на
роботу до середньої школи change
to secondary school; go* (from ... to
...) /gәʊ (frәm .. tә)/: ~ від одного
стану до іншого go [change] from one
state to another; convert /kәnˈvәɜ:t/:
~ від одних величин до інших (і
навпаки) convert between quantities
2. (змінювати місце, заняття, стан
тощо) pass /pɑ:s US: pæs/: ~ від слів
до діла pass from words to deeds
3. (приступати, братися до чогось)
proceed /prәˈsi:d/: ~ від конкретного
до абстрактного proceed from (the)
concrete to (the) abstract; ~ до нової
теми proceed to a new topic; be*
carried over /bi: ˈkærıd ˈәʊvәr/: ці
терміни перейшли з психології
these terms have been carried over
from psychology 4. (від загального
до окремого) descend /dıˈsend/: ~ до
подробиць descend to particulars
перехресн|ий прикм. cross /krɒs
US: krɔ:s/: ~е посилання cross-reference; crossing /ˈkrɒsıŋ US: ˈkrɔ:sıŋ/;
intersecting /ˌıntәˈsektıŋ/
перечитувати дієсл. 1. re-read*
/ri:ˈri:d/: ~ записи лекцій re-read
oneʼs notes of lectures 2. (з метою
правок тощо) revise /rıˈvaız/
перешкод|а ж. (барʼєр) barrier
/ˈbærıәr/: бути ~ою для чогось be a
barrier to smth; obstacle /ˈɒbstәkl/:
неочікувана ~а unexpected obstacle;
наштовхуватися на ~у come up
against [run into] an obstacle;
obstruction /әbˈstrʌkʃn/: обходити ~у
pass an obstruction; див. тж завада
перешкод|жати дієсл. 1. (запо323
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бігати) prevent /prıˈvent/: намагатися ~ити чомусь try to prevent smth
2. (ускладнювати, сповільнювати)
hinder /ˈhındәr/: ~жати розвиткові
hinder development; impede /ımˈpi:d/:
~жати здійсненню чогось impede
the realization of smth 3. (заважати)
interfere with smth /ˌıntәˈfıәr wıð/
4. (бути перешкодою) obstruct
/әbˈstrʌkt/: ~жати комусь виконувати
свої обов’язки obstruct a person in the
discharge of his duties
периферiйний прикм. 1. peripheral /pәˈrıfәrәl/ 2. (район, віддалений від центру тощо) of [in] the
outlying district /әv [ın] ðә ˈaʊtlaııŋ
ˈdıstrıkt/: ~ навчальний заклад
educational institution in the outlying
district
периферичн|ий прикм. peripheral
/pәˈrıfәrәl/: ~а нервова система
peripheral nervous system; ~ий зір
peripheral vision
периферiя ж. 1. periphery
/pәˈrıfәrı/ 2. (про віддалені від
центру райони) the outlying districts
pl. /ðә ˈaʊtlaııŋ ˈdıstrıkts/: provinces
pl. /ˈprɒvınsız/
перiод ч. 1. (інтервал у часі між
явищами, що регулярно повторюються) period /ˈpıәrıәd/: за
підсумками кожного звітного ~у
on the basis of the results of each
accounting period 2. (інтервал у
часі між будь-якими явищами)
period: ~ педагогічної практики
period of student-teaching practice;
time (interval) /taım (ˈıntәvl)/
3. (цикл) cycle /ˈsaıkl/
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за ~ … between...; from ... to ...; during
...; за ~ експлуатації during service

періодичн|ий прикм. 1. (який
повторюється регулярно) periodic(al)
/ˌpıәrıˈɒdık(l)/: ~а література periodical literature; ~е обговорення
успішності учнів periodic discussion
of pupilsˈ progress; ~ий закон periodic
law 2. (циклічний) cyclic /ˈsaıklık/

~е видання periodical; ~е явище (про
явища природи) recurrent phenomenon
(pl. phenomena)

періодичність ж. (за часом)
periodicity /ˌpıәrıәˈdısıtı/; (time)
interval /(taım) ˈıntәvl/: ~ перевірок
inspection interval(s)
персонал ч. 1. personnel
/ˌpɜ:sәˈnel/: управління ~ом personnel
management; staff /stɑ:f/: навчальнодопоміжний ~ auxiliary educational
staff 2. (навчального закладу у
США) faculty /ˈfækltı/: педагогічний
~ коледжу/університету college/
university faculty
персональн|ий прикм. personal
/ˈpɜ:sәnl/: ~ий комп’ютер/склад
personal computer/composition; ~і
дані personal information [details]
перспектив|а ж. 1. (подання
обʼєктів на площині) perspective
/pәˈspektıv/ 2. (плани, розрахунки
на майбутнє) outlook /ˈaʊtlʊk/:
найближча ~а near-term outlook;
prospect(s) /ˈprɒspekt(s)/: блискучі/
невизначені ~и splendid/uncertain
prospects
у ~і in perspective; (у майбутньому)
in prospect

перспективний прикм. 1. (який
передбачає майбутній розвиток)
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prospective /prәˈspektıv/; long-term
/lɒŋ (US: lɔ:ŋ) tɜ:m/: ~ план long-term
plan 2. (що подає надії) promising
/ˈprɒmısıŋ/: ~ учений promising
scientist
перцептивний прикм. perceptual
/pәˈseptjʊәl/: ~ тренінг (виховання рис, необхідних для відносин з
іншими людьми) perceptual training
перцепці|я
ж.
perception
/pәˈsepʃn/: глобальна ~я holistic
perception; поведінкові детермінанти
~ї behavioural (амер. behavioral)
determinants of perception; див. тж
сприйняття
перш|ий прикм. 1. first /fɜ:st/:
грати ~у скрипку перен. play first
fiddle; з ~ого погляду at first sight; з
~ого разу from the first; ~е враження
про щось first impression of smth;
~і наслідки first fruits [results];
скористатися ~ою нагодою take the
first opportunity; у ~ому випадку in
the first instance 2. (зі згаданих вище)
former /ˈfɔ:mәr/

бути [йти] ~им be first; lead; head;
за ~ої можливості at oneʼs earliest
convenience; as soon as possible; на ~ий
погляд on the face of it; at first glance

першоджерел|о
с.
original
[primary] source /әˈrıdʒәnl [ˈpraımәrı
US: ˈpraımerı] sɔ:s/: працювати з
~ами study the original sources
першокласник ч. pupil of the first
form /pju:pl әv ðә fɜ:st fɔ:m/
першокурсник
ч.
first-year
r
student /fɜ:st jɜ: ˈstju:dnt (US: jıәr
ˈstu:dnt)/; fresher /ˈfreʃәr/
першорядн|ий прикм. paramount
/ˈpærәmaʊnt/: питання ~ої ваги

question of paramount importance;
first rate /fɜ:st reıt/
першочергов|ий прикм. immediate /ıˈmi:dıәt/: ~і заходи
immediate measures; top priority
/tɒp praıˈɒrәtı (US: praıˈɔ:rәtı)/: ~е
завдання immediate [top priority] task
песимiзм
ч.
pessimism
/ˈpesımızm/: вдаватися то до ~у, то
до оптимізму swing constantly from
pessimism to optimism
песимістичн|ий прикм. pessimistic /ˌpesıˈmıstık/: ~і перспективи
pessimistic outlook
писати дієсл. write* /raıt/: ~
з помилками write bad grammar;
~ нерозбірливо/розбірливо write
illegibly/plain(ly); ~ друкованими
літерами print in block letters; ~ лівою
рукою write with oneʼs left hand; ~
під диктовку write from dictation
писемність ж. (система графічних знаків, уживаних для
писання) the written language /ðә ˈrıtn
ˈlæŋgwıdʒ/
письменний прикм. literate
/ˈlıtәrәt/
письменник ч. writer /ˈraıtәr/:
кращі сучасні ~и the best writers of
the day
письменність
ж.
literacy
/ˈlıtәrәsı/: ~ дорослого населення
adult literacy
письмов|ий прикм. written /ˈrıtn/:
~а робота written work; ~ий знак/
іспит written symbol/examination;
подати в ~ому вигляді present in
written form
питання с. 1. question /ˈkwestʃәn/:
важке/вирішальне/навідне ~ difficult/
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crucial/leading question; вивчити
~ study the question; відкладати
розгляд ~ adjourn consideration of the
question; на це (за)питання~ важко
відповісти it is difficult to answer that
question; порушити ~ raise a question;
постає ~ the question arise; спірне
~ controversial [vexed] question
2. (справа тж) point /ˈpɔınt /: важливе/другорядне/основне/спірне
~
important/minor/major/moot point;
matter /ˈmætәr/: обговорювати ~
deliberate on a matter; перейти до суті
~ come to the merit of the matter; це ~
потребує подальшого розроблення
the matter requires amplification
3. (предмет суперечки, обговорення)
issue /ˈıʃu:/: актуальне/злободенне/
неістотне ~ live/hot/side issue;
розглядати ~ в широкому аспекті put
the issue in broad perspective
питати дієсл. 1. (когось про
щось) ask (smb about smth) /ɑ:sk US:
æsk (әˈbaʊt)/: ~ дозволу зробити
щось ask leave [permission] to do
smth 2. (вимагати відповідальності)
make* responsible /meık rıˈspɒnsәbl/
3. (запитувати) demand /dıˈmɑ:nd
US: dıˈmænd/
питом|ий
прикм.
specific
/spәˈsıfık/: ~а вага specific weight
під прийм. 1. (де, куди) under
/ˈʌndәr/: ~ упливом/враженням under
the influence /impresssion 2. (нижче
чогось) below /bıˈlәʊ/; under /ˈʌndәr/
3. (при вказуванні на щось, смисл
чого розкривається) by /baı/: ~ цим
терміном ми розуміємо... by this
term we mean... 4. (для чогось) for
/fәr/: приміщення під школу premises
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for a school 5. (біля, близько чогось)
near /nıәr/ 6. (у супроводі) to /tә/:
танцювати/співати ~ музику dance/
sing to the music; ~ оплески to the
applause; ~ звуки державного гімну
to the strains of the National Anthem
підбадьорювати дієсл. encourage
/ınˈkʌrıdʒ/; inspirit /ınˈspırıt/
підбирання с. 1. (добирання за
якимись властивостями) selection
/sıˈlektʃn/: ~ матеріалу selection of
material; choice /ˈtʃɔıs/: ~ тем для творів
choice of topics for compositions
2. (коефіцієнта тощо для задовольняння певної умови) selection /sıˈlektʃn/;
fitting /ˈfıtıŋ/
підбирати дієсл. 1. (добирати)
choose /tʃu:z/; select /sıˈlekt/: ~
вправи/приклади select exercises/
examples; sort out /sɔ:t aʊt/ 2. (факти
тощо) glean /gli:n/: ~ факти з книжок
glean facts from books 3. (під пару)
match /mætʃ/: ~ групу (за якоюсь
ознакою) match a group
підбiр див. підбирання
підвищен|ий прикм. 1. heightened
/ˈhaıtәnd/: ~а чутливість heightened
sensibility 2. (збільшений) increased
/ınˈkri:st/: ~а увага increased attention
3. (покращений) improved /ımˈpru:vd/
4. (понад норму) elevated /ˌelıˈveıtıd/
~а стипендія stipend with a bonus

підвищення
с.
1.
raising
/ˈreızıŋ/: ~ кваліфікації без відриву від
виробництва raising oneʼs qualification
through study while in service; ~ наукового рівня викладання raising of the
scientific standard of teaching; increase
/ˈınkri:s/: ~ цін increase in price
2. (поліпшення, удосконалення) im-
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provement /ımˈpru:vmәnt/: ~ якості
виховання дітей improvement in the
upbringing of children; enhancement
/ınˈhɑ:nsmәnt US: ınˈhænsmәnt/:
резерви ~ ефективності efficiency
enhancement potential
підвищувати дієсл. 1. (збільшувати) increase /ınˈkri:s/: ~ чиюсь
відповідальність increase oneʼs responsibility; raise /reız/: ~ авторитет
учителя raise the authority [prestige]
of a teacher; ~ голос на когось raise
voice at smb 2. (удосконалювати)
improve /ımˈpru:v/: ~ ефективність
improve the efficiency; ~ успішність
у школі improve school results; ~
якість чогось improve [push up] the
standard [quality] of smth
підвищуватися дієсл. 1. rise
/raız/: ~ в очах когось rise in esteem
of smb; elevate /ˌelıˈveıt/; increase
/ınˈkri:s/ 2. (удосконалюватися)
improve /ımˈpru:v/
підводити дієсл. 1. (до когось)
bring* up /brıŋ ʌp/ 2. (розчаровувати тощо) disappoint /ˌdısәˈpɔınt/
3. (результати, підсумки тощо)
draw /drɔ:/: ~ риску під чимось draw
a line under smth; sum up /sʌm ʌp/
тільки підбивати підсумки
~ випадок під правило apply a rule
to a case

підготовк|а ж. 1. (дія) preparation
/ˌprepәˈreıʃn/: ~а до дорослого
життя preparation for adult life;
~а до екзамену preparation for an
examination; ~а до уроку lesson
preparation; ретельна/цільова ~а
careful [thorough]/task preparations;
рівень ~и учнів level [standard] of

pupils’ preparation; час ~и до відповіді (на іспиті) time allotted for
preparation 2. (навчання) training
/ˈtreınıŋ/: короткочасна ~а short
course of training; курси ~и training
class; ~а кадрів/тренерів training of
personnel/trainers; фізична ~а physical training 3. (запас знань) grounding /ˈgraʊndıŋ/: удосконалювати
свою теоретичну ~у further oneʼs
theoretical grounding; background
/ˈbækgraʊnd/: мати потрібну ~у для
виконання роботи have the right
background for a job; schooling
/ˈsku:lıŋ/: одержати ~у get a schooling
[grounding]; education /ˌedjʊˈkeıʃn/:
педагогічна ~а teacher education
без ~и extempore; impromptu

підготовлен|ий прикм. 1. prepared
/prıˈpeәd/: добре ~а екскурсія wellprepared excursion; не~ий виступ
unprepared talk 2. (про вчителя, учня)
well-grounded /ˌwelˈgraʊndıd/
підготовленість ж. preparedness
/prıˈpeәdnıs/: ~ до практичної діяльності preparedness for practical
activity; перевірити ~ студентів до
лабораторних робіт test the studentsˈ
preparadeness for laboratory exercises;
readiness /ˈredınıs/: ~ школи до
початку навчального року readiness
of the school for the new school year
підгот|овляти дієсл. 1. (для
чогось) prepare (for smth) /prıˈpeәr
(fәr)/: ~увати учнів до практичної
діяльності prepare pupils for practical
activity 2. (навчати) train /treın/:
~увати студентів до педагогічної
роботи train students for teaching;
див. ще готувати
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підготовлятися дієсл. prepare
oneself /prıˈpeәr/: заздалегідь підготуватися до занять prepare for
oneʼs classes in good time
підготовч|ий прикм. preparative
/prıˈpærәtıv/;
preparatory
/prıˈpærәtәrı/: ~а робота preparatory
work; spadework; ~ий комітет
preparatory committee; ~і курси
preparatory courses
підгруп|а
ж.
sub(-)group
/ˈsʌbgru:p/
розбивати на ~и subdivide a group;
subgroup

піддавати дієсл. (дії, впливу)
subject smth to smth /sәbˈdʒekt .. tә ../:
~ щось випробуванню subject smth to
test; expose to smth

~ щось суворому випробуванню
analyse smth rigorously [in rigorous terms]

піддаватися дієсл. 1. submit
/sәbˈmıt/:
піддатися
чийомусь
авторитету submit oneself to smbʼs
authority 2. (переконанню, пораді)
be* accessible (to) /bi: әkˈsesәbl
(tә)/: ~ навіюванню be accessible to
hypnotic suggestion
підказ ч. (підказане) prompt
/prɒmpt/: очікувати ~у wait for a
prompt
підказування с. (дія) prompting
/ˈprɒmptıŋ/: забороняти ~ forbid
prompting
підказувати дієсл. 1. (у школі)
prompt /prɒmpt/ 2. (допомагати знайти рішення) suggest /sәˈdʒest/: ~ правильну думку suggest the proper idea
підкреслення, підкреслювання
с. 1. underlying /ˌʌndәˈlʌııŋ/ 2. перен.
stress /stres/; emphasis /ˈemfәsıs/
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підкресл|ювати дієсл. 1. underline /ˌʌndәˈlaın/: ~ювати хвилястою
рискою underline with a wavy
line; потрібне ~ити underline as
appropriate 2. (робити наголос)
emphasize /ˈemfәsaız/: необхідно
ще і ще раз ~ити, що … it cannot be
emphasized enough that…; ~ювати
основні моменти в лекції emphasize
the essential points of the lecture
3. (виділяти, акцентувати) accentuate /әkˈsentʃʊeıt/; point out
/ˈpɔınt aʊt/; (lay) stress /(leı) stres/:
~ювати головне stress the main
points; він ~ив цей факт he laid stress
on that fact
підкріпляти дієсл. 1. (підсилювати) reinforce /ˌri:ınˈfɔ:s/; strengthen
/ˈstreŋθn/: ~ думку strengthen an
opinion 2. (думку, теорію) back up
/bæk ʌp/; substantiate /sәbˈstænʃıeıt/;
corroborate /kәˈrɒbәreıt/
підлеглий прикм. subject (to)
/ˈsʌbdʒıkt
(tә)/;
subordinate
/sәˈbɔ:dınәt US: sәˈbɔ:dәnәt/
підлітков|ий прикм. juvenile
/ˈdʒu:vәnaıl/; teenager /ˈti:neıdʒәr/: ~а
злочинність juvenile [teenager] crime
пiдліток ч. juvenile /ˈdʒu:vәnaıl/;
teenager /ˈti:neıdʒәr/
підляга|ти дієсл. be* subject /bi:
ˈsʌbdʒıkt/; be* liable (to) /bi: ˈlaıәbl
(tә)/

не ~є оголошенню it is not to be
public; не ~є сумніву it is beyond [past]
doubt

піднесен|ий прикм. 1. raise
/reız/ 2. (про душевний стан тощо)
enthusiastic
/ınˌθju:zıˈæstık
US:
ınˌθu:zıˈæstık/

UKRAINIAN-ENGLISH LEARNING DICTIONARY

~ий настрій excitement; перебувати в
~ому настрої be elated

піднесення с. (про душевний стан
тощо) elation /ıˈleıʃn/; enthusiasm
/ınˈθju:zıæzәm US: ınˈθu:zıæzәm/:
це спричинило велике ~ серед
студентів there was great enthusiasm
among the students
підн|імати дієсл. 1. raise
/reız/: ~яти руку raise oneʼs hand
2. (збільшувати) increase /ınˈkri:s/
3. (підвищувати) raise /reız/: ~імати
на вищий рівень raise to a much higher
level 4. (про престиж, значення)
enhance /ınˈhɑ:ns US: ınˈhæns/
підн|іматися дієсл. 1. rise /raız/:
~ятися на більш високий рівень rise
to higher levels 2. (переміщуватися
вгору) go* up /gәʊ ʌp/
пiдпис ч. 1. signature /ˈsıgnәtʃәr/:
подавати щось на ~ комусь submit
smth to smb for signature 2. (до таблиці, графіка) legend /ˈledʒәnd/ 3. (до
ілюстрації, фотографії) caption
/ˈkæpʃn/
за ~ом і печаткою signed and sealed

підпорядкований прикм. 1. subject /ˈsʌbdʒıkt/ 2. (підлеглий) subordinate /sәˈbɔ:dınәt US: sәˈbɔ:dәnәt/
підпорядковувати дієсл. 1. subject
/sәbˈdʒekt/; subjugate /ˈsʌbdʒʊgeıt/
2. (чомусь) subordinate (to) /sәˈbɔ:dıneıt US: sәˈbɔ:dәnәıt (tә)/
підпорядковуватися дієсл. 1. obey
/әˈbeı/; follow /ˈfɒlәʊ/; be* subject to
/bi: ˈsʌbdʒıkt (tә)/ 2. (змінюватися певним чином) behave /bıˈheıv/
3. (відомству чи комусь) be smbˈs
subordinate /bi: .. sәˈbɔ:dınәt (US:
sәˈbɔ:dәnәt)/

підприємств|о с. 1. (виробнича
установа) enterprise /ˈentәpraız/:
малі та середні ~а small and medium
enterprises 2. (завод) plant /plɑ:nt US:
plænt/; works /wɜ:ks/ 3. (фабрика)
factory /ˈfæktәrı/ 4. (фірма, компанія)
firm /fɜ:m/; company /ˈkʌmpәnı/
підраховувати дієсл. 1. (рахувати) count /kaʊnt/ 2. (розраховувати) calculate /ˈkælkjʊleıt/; compute
/kәmˈpju:t/
підрахунок ч. 1. calculation
/ˌkælkjʊˈleıʃn/;
count
/kaʊnt/;
computation /ˌkɒmpjʊˈteıʃn/ 2. (дія)
counting
/ˈkaʊntıŋ/;
reckoning
/ˈrekәnıŋ/; estimation /ˌestıˈmeıʃn/
підрозділ
ч.
subdivision
/ˌsʌbdıˈvıʒn/
підрозділяти дієсл. subdivide
/ˌsʌbdıˈvaıd/
підрозділятися дієсл. be* subdivided /bi: ˌsʌbdıˈvaıdıd/
підростати дієсл. grow* up /grәʊ
ʌp/; get* a little older /get ә lıtl ˈәʊldәr/
підростаюч|ий прикм. growing
up /ˈgrәʊıŋ ʌp/
~е покоління the rising generation

підручник ч. 1. textbook
/ˈtekstbʊk/: ~ із введення в
мовознавство elementary textbook
on linguistics; стабільний ~ basic
textbook 2. (посібник) manual
/ˈmænjʊәl/
~ з математики course [manual] of
mathematics

підсвідом|ий прикм. subconscious
/ˌsʌbˈkɒnʃәs/: ~а робота мозку
subconscious cerebration; ~е використання
граматичних
форм
subconscious use of grammar forms
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підсвідомість ж. subconsciousness /ˌsʌbˈkɒnʃәsnıs/
підсилений прикм. 1. reinforced
/ˌri:ınˈfɔ:st/; strengthened /ˈstreŋθәnd/
2. (збільшений) intensified /ınˈtensıfaıd/
підсил|ювати дієсл. 1. strengthen
/ˈstreŋθn/: ~ити відповідальність
strengthen responsebility; reinforce
/ˌri:ınˈfɔ:s/: ~ити свої позиції
reinforce oneʼs positions 2. (робити
інтенсивнішим) intensify /ınˈtensıfaı/

підсумовувати дієсл. 1. (підраховувати загальну суму) sum up /sʌm
ʌp/; add up /æd ʌp/; add together
/æd tәˈgeðәr/ 2. (підбивати підсумок)
summarize /ˈsʌmәraız/
пiдсум|ок ч. 1. (сума) sum /sʌm/;
total /ˈtәʊtl/: загальний ~ок grand total
2. (результат) outcome /ˈaʊtkʌm/;
result /rıˈzʌlt/: ~ок перевірки result
of inspection; ~ки роботи колективу
results of the work of a collective;
підбивати ~ки іспитів assess the
~ювати враження add the impression results of the examinations
підсобн|ий прикм. subsidiary
підбивати ~ки sum up; у ~ку in the final
/sәbˈsıdıәrı/:
~е
підприємство analysis; in the long run
subsidiary establishment; secondary
підтвердження с. 1. confirmation
/ˈsekәndrı US: ˈsekәnderı/; auxiliary /ˌkɒnfәˈmeıʃn/: ця гіпотеза не мала
/ɔ:gˈzılıәrı/
~ this hypothesis lacked confirmation
підстав|а ж. 1. reason /ri:zn/: 2. (доказ) corroboration /kәˌrɒbәˈreıʃn/:
закон достатньої ~и псих. law of на ~ своїх слів in corroboration of
sufficient reason; повна [цілковита] oneʼs words 3. (повідомлення про
~а good reason; є всі ~и вважати, що одержання)
acknowledgement
… there is reason to believe that …; /әkˈnɒlıdʒm(ә)nt/ 4. (шляхом перевірна ~і цього for reasons given; basis ки) verification /ˌverıfıˈkeıʃn/
/ˈbeısıs/: на загальних ~ах on the
підтверджу|вати дієсл. 1. (даваsame basis as everyone else; приймати ти ствердну відповідь) confirm
до інституту на загальних ~ах admit /kәnˈfɜ:m/: ~вати контракт confirm a
an institute on a general basis 2. (до- contract; affirm /әˈfɜ:m/: міністерство
каз) evidence /ˈevıdәns/; grounds підтвердило, що … the ministry
/ˈgraʊndz/: без будь-яких ~ without affirmed that … 2. (служити
the slightest grounds
доказом) corroborate /kәˈrɒbәreıt/:
підсумков|ий прикм. 1. (у ~вати висновок corroborate a conсумі) total /ˈtәʊtl/: ~а кількість clusion 3. (повідомляти про одерtotal amount [quantity]; ~а сума жання) acknowledge /әkˈnɒlıdʒ/
the sum total 2. (заключний) final 4. (шляхом перевірки) verify /ˈverıfaı/:
/ˈfaınl/: ~ий експеримент final ~вати теорію експериментально
experiment; concluding /kәnˈklu:dıŋ/: verify a theory by experiment
~е навчальне заняття concluding 5. (права на щось) validate /ˈvælıdeıt/:
session; summative /ˈsʌmәtıv/: ~е ~вати претензію на щось validate the
оцінювання summative evaluation
claim for [on] smth
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~вати щось документально document smth; ~вати відповідність якимось
вимогам show compliance with some
requirements

підтверджу|ватися дієсл. be*
borne out /bi: ˈbɔ:n aʊt/: ця теорія
~ється фактами this theory is borne
out by the facts
підтримк|а ж. 1. (у робочому
стані) maintenance /ˈmeıntәnәns/
2. (допомога) support /sәˈpɔ:t/: я розраховую на вашу ~у I hope to have
your support 3. (сприяння) promotion /prәˈmәʊʃn/: соціальна ~а social
promotion 4. (думки тощо) backing
/ˈbækıŋ/: громадська ~а public
backing 5. (моральна) supporting
/sәˈpɔ:tıŋ/: група ~и supporting force
гаряча ~а чогось enthusiastic committal
to smth

підтримання с. 1. support /sәˈpɔ:t/;
backing /ˈbækıŋ/ 2. (у робочому стані)
maintaining /ˈmeıntәnıŋ/: ~ у справному стані maintaining in good repair;
maintenance 3. (обслуговування)
servicing /ˈsɜ:vısıŋ/ 4. (кандидатури
тощо) seconding /ˈsekәndıŋ/
підтримувати дієсл. 1. (у різн.
знач.) support /sәˈpɔ:t/: ~ морально give moral support; sustain
/sәˈsteın/: ~ теорію sustain a theory
2. (думку, кандидатуру тж) back
(up) /bæk (ʌp)/: ~ чиюсь ініціативу
back up someoneˈs initiative; second
/ˈsekәnd/: ~ резолюцію second a resolution 3. (не давати припинитися)
keep* up /ki:p ʌp/: ~ настрій/розмову
keep up oneˈs spirits/the conversation;
maintain /meınˈteın/: ~ тісний звˈязок
maintain close contact

підтягувати дієсл. (змушувати
краще працювати тощо) pull up
/pʊl ʌp/; catch* up /kætʃ ʌp/
~ дисципліну wind up the discipline

підх|iд ч. 1. (сукупність способів розгляду чи вивчання чогось)
approach /әˈprәʊtʃ/: прагматичний/
раціональний/розумний/
формальний ~ід pragmatic/rational/
reasonable
/desk-top
approach;
використовувати якийсь ~ід до
чогось take a such-and-such approach
to smth; відшукати правильний ~ід до
кожної дитини find the right approach
to each individual child; особистісно-орієнтований ~ід learnercentered approach; ~ід, що передбачає активну участь participatory
approach; method of approach
/ˈmeθәd әv әˈprәʊtʃ/: правильний ~ід
the right method of approach; attitude
/ˈætıtju:d US: ˈætıtu:d/: системний
~ід systematical attitude 2. (погляд,
точка зору) point of view /ˈpɔınt әv
vju:/; viewpoint /ˈvju:pɔınt/
підходити дієсл. 1. (наближатися
до чогось) come* (up) closer to /kʌm
(ʌp) klәʊsәr tә/: ~ до дошки/мапи come
up to the blackboard/map; approach
/әˈprәʊtʃ/ 2. (зближуватися) close in
(on) /klәʊz ın (ɒn)/ 3. (до питання,
проблеми) approach: ~ до питання
approach a question; ми підійшли до
цієї проблеми з практичної точки
зору we approached the problem from
the practical point of view; attack
/әˈtæk/ 4. (бути прийнятним для
чогось) be* suitable for /bi: ˈsu:tәbl
fәr/; suit /sju:t/ 5. (бути придатним)
fit* /fıt/
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підхож|ий прикм. 1. (для чогось)
suitable /ˈsu:tәbl/: ~ий для цього
випадку suitable for the occasion;
appropriate /әˈprәʊprıәt/: ~і приклади appropriate examples 2. (зручний)
convenient
/kәnˈvi:nıәnt/
3. (бажаний) eligible /ˈelıdʒәbl/
підхоплювати дієсл. 1. (у різн.
знач.) catch* up /kætʃ ʌp/; pick
up /pık ʌp/ 2. (підтримувати,
продовжувати) take* up /teık ʌp/;
follow up /ˈfɒlәʊ ʌp/: ~ ініціативу
follow up smbʼs initiative
пізнавальн|ий прикм. perceptional
/pәˈsepʃnәl/;
cognitive
/kɒgˈnıtıv/: мати ~е значення have
cognitive meaning; ~а здібність
cognitive ability; розвиток ~ої
здібності cognitive development
пізнаванний прикм. 1. recognizable /ˈrekәgnaızәbl/ 2. філос.
cognizable /kɒgˈnızәbl/; perceptible
/pәˈseptәbl/
пізнавати дієсл. 1. (упізнати)
recognize /ˈrekәgnaız/; know* /nәʊ/
2. (осягати розумом) get* to know
/get tә nәʊ/: ~ закони природи get
to know the laws of nature; cognize
/kɒgˈnaız/
пізнання с. knowledge /ˈnɒlıdʒ/:
теорія ~ theory of knowledge;
шляхи ~ ways of gaining knowledge;
cognition /kɒgˈnıʃn/: ~ за допомогою
висновків discursive cognition
теорія ~ філос. gnosiology

пік ч. (максимум) peak /pi:k/:
давати ~ yield a peak; ~ навантаження
peak load; load peak
піклування с. preoccupation
/ˌpri:ɒkjʊˈpeıʃn/; care /keәr/: ~ про ди332

тину child care; solicitude /sәˌlısıˈtju:d
US: sәˌlısıˈtu:d/; heed /hi:d/
піклуватися дієсл. 1. (про когось)
look after /lʊk ˈa:ftәr (US: ˈæftәr)/;
take* care /teık keәr/ 2. (про щось)
see* to /si: tә/
пiльга ж. privilege /ˈprıvәlıdʒ/;
facilitation /fәˌsılıˈteıʃn/
пiльгов|ий прикм. 1. privileged
/ˈprıvәlıdʒ/; preferential /ˌprefәˈrenʃl/;
favourable
(амер. favorable)
/ˈfeıvәrәbl/: ~і умови favo(u)rable
terms 2. (дешевший) reduced /rıˈdju:st
US: rıˈdu:st/: ~ий тариф reduced tariff
3. (полегшений) easy /ˈi:zı/
пiсля присл.,прийм 1. after /ˈa:ftәr
US: æftәr/: ~ ретельного розгляду
after due consideration; afterwards
/ˈɑ:ftәwәdz US: ˈæftәwәdz/: незабаром ~ цього shortly afterwards
2. (потім, пізніше) subsequently
/ˈsʌbsıkwәntlı/ 3. (у результаті) on
/ɒn/: ~ перетворень рівняння набуває
вигляду... on rearranging, the equation
takes the form... 4. (у складних словах)
post- /pәʊst/: післявоєнний post-war
повоєнний
~ цього hereupon; ~ чого whereupon

пiсня ж. 1. song /sɒŋ US: sɔ:ŋ/:
народна ~ folk song 2. (наспів) air
/eәr/
колискова ~ lullaby

плагіат ч. plagiarism
/ˈpleıdʒәrızәm/;
piracy
(from)
/ˈpaıәrәsı (frәm)/
план ч. 1. (намічена послідовність дій) plan /plæn/: Дальтон-~
Dalton plan; докладний ~ уроку
detailed lesson plan; індивідуальний
~ (аспіранта) individual study plan;
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навчальний ~ (у школі) school plan; ~
лекції the plan of a lecture; ~ навчально-виховної роботи instructional
and educational plan; щоденний
робочий ~ учителя teacher’s daily
work plan; говорити про свої ~и на
майбутнє tell about oneʼs plans for
the future; розробити докладний ~
(роботи школи) work out a plan in
detail; уточнювати ~ refine [revise] a
plan 2. (графік) schedule /ˈʃedju:l US:
ˈskeʤʊl/ 3. (навчального процесу)
curriculum /kәˈrıkjʊlәm/ (мн. curricula
/kәˈrıkjʊlә/): єдиний навчальний ~
unified [uniform] curriculum; новий
навчальний ~ revised curriculum;
syllabus /ˈsılәbәs/ (pl. syllabi /ˈsılәbı/,
syllabuses /ˈsılәbәsız/) 4. (схематичне
зображення чогось) layout /ˈleıˈaʊt/:
~ пришкільної ділянки layout of the
school grounds 5. (міста тощо) plan;
map /mæp/ 6. (проект документа)
draft /drɑ:ft US: dræft/ 7. (у плануванні експерименту) design /dıˈzaın/:
~ експерименту design of an
experiment; experimental design
задній/передній ~ background/foreground; ~-конспект лекції outline of a
lecture; складати ~ plan; design; у ~і (у
розумінні, з точки зору) in terms of

планов|ий прикм. 1. planned
/plænd/: ~а робота planned work
2. (який складає плани) planning
/ˈplænıŋ/: ~ий відділ planning
department 3. (усталений) routine
/ru:ˈti:n/: ~а перевірка routine check
[inspection]
планомiрний прикм. 1. (систематичний) systematic /ˌsıstәˈmætık/:
~ та цілеспрямований вплив на

свідомість і поведінку людини
systematic and purposeful influence on
human consciousness and behaviour
[амер. behavior] 2. (що виконується
за планом) planned /plænd/; balanced
/ˈbælәnst/: ~ розвиток чогось planned
[balanced] development of smth
планомiрно присл. 1. (систематично) systematically /ˌsıstәˈmætıklı/; regularly /ˈregjʊlәlı/ 2. (за
планом) according to plan /әˈkɔ:dıŋ tә
plæn/
планування с. 1. (складання
плану) planning /ˈplænıη/: перспективне ~ long-range planning; ~
навчально-виховної роботи instructional and educational planning; ~ наукової роботи planning of scientific
research; ~ роботи школи planning
of the work of a school; scheduling
/ˈʃedju:lıη US: ˈskeʤʊlıη/: проблема
~ робіт the job scheduling problem
2. (проектування) design(ing)
/dıˈzaınıŋ/: ~ експерименту designing
of an experiment
планувати дієсл. 1. (складати
план) plan /plæn/: ~ на майбутнє plan
ahead; plan for the future; правильно
~ plan properly; вчити школярів
самостійно ~ свою роботу teach
pupils to plan their work themselvws
2. (намічати, призначати) schedule
/ˈʃedju:l US: ˈskeʤʊl/
~ експеримент design an experiment

плата ж. 1. pay /peı/; fee /fi:/
2. (за навчання) dues /dju:z US: du:z/
3. (заробітня плата) salary /ˈsælәrı/;
wages /ˈweıdʒız/
платити дієсл. 1. pay* /peı/
2. (наперед) prepay* /ˈpri:ˈpeı/;
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advance /әdˈva:ns US: әdˈvæns/
платний прикм. 1. requiring
payment /ˈpeımәnt/ 2. (оплачуваний)
paid /ˈpeıd/
пленарн|ий прикм. plenary
/ˈpli:nәrı/: ~е засідання plenary
meeting [session]
плинний прикм. 1. fluent
/ˈflu:әnt/; running /ˈrʌnıŋ/ 2. (мінливий) fluctuating /ˈflʌktʃʊeıtıŋ/
плинність ж. (нестабільність)
instability /ˌınstәˈbılәtı/
~ кадрів attrition rate; ~ робочої сили
labour (амер. labor) turnover

плiдний прикм. fruitful /ˈfru:tfl/:
плідний підхід fruitful approach
плутанина ж. confusion
/kәnˈfju:ʒn/: ~ в уявленнях учнів
confusion in the pupils’ ideas; mix-up
/ˈmıksˌʌp/
плутати дієсл. 1. (збивати з
пантелику) confuse /kәnˈfju:z/
2. (одне з іншим) mix-up /ˈmıksˌʌp/;
confuse /kәnˈfju:z/: ~ букви confuse
letters
побажання с. wish /wıʃ/; desire
/dıˈzaıәr/
побiжн|ий прикм. 1. (який
супроводжує процес тощо) passing
/ˈpɑ:sıŋ US: ˈpæsıŋ/: ~е зауваження
passing remark 2. (про огляд тощо)
cursory /ˈkɜ:sәrı/
побiчний прикм. collateral
/kәˈlætәrәl/; side /saıd/: ~ ефект side
effect
побудов|а ж. 1. (у різн. знач.)
construction /kәnˈstrʌkʃn/: механічна
~а речень за поданим зразком
mechanical construction of sentences following a given model
334

2. (компонування) arrangement
/әˈreındʒmәnt/: ~а курсу (лекцій
тощо) arrangement of the course
material
~а логічної схеми logical design

побут ч. home life /ˈhәʊm laıf/:
вивчати ~ учнів learn the pupils’ home
life; mode of life /ˈmәʊd әv laıf/
побутов|ий прикм. everyday
/ˈevrıdeı/: ~і теми everyday topics
~і умови living conditions

поваг|а ж. respect /rıˈspekt/:
гідний ~и worthy of respect;
викликати ~у command [compel]
respect; користуватися (глибокою)
~ою be held in (high) respect;
ставитися без ~и treat without any
respect; прищеплювати дитині ~у до
старших impress upon a child respect
for his elders; ставитися з ~ою treat
with respect
поважати дієсл. respect /rıˈspekt/:
~ старших respect oneʼs elders; hold*
in respect /hәʊld ın rıˈspekt/: глибоко
~ hold in high respect; (show) honour
(амер. honor) /ˈɒnәr/: ~ батьків show
hono(u)r to parents
поважн|ий прикм. (про причини)
valid /ˈvælıd/: без ~ої причини
without valid excuse; good /gʊd/: він
був відсутній з ~их причин he was
absent for good [valid] reasons
поведiнк|а ж. conduct /ˈkɒndʌkt/:
відмінна ~а (характеристика учня)
good conduct; девіантна/погана
~а deviant/bad conduct; лінія ~и
course of conduct; норма ~и accepted
standard of conduct; порушувати
правила ~и break the rules of conduct;
behaviour (амер. behavior) /bıˈheı-
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vıәr/; анормальна/соціальна/товариська ~а aberrant/social/cooperative
behavio(u)r; вибіркове вивчення
~и behavio(u)r sampling; критерії
оцінювання ~и дітей criteria
of marking [grading] children’s
behavio(u)r [conduct]; критично
оцінювати свою ~у make a critical
appraisal of oneʼs behavio(u)r
елементарні правила ~и conventional
propriety; науки про ~у (психіатрія,
психологія, психометрія) behavioural
(амер. behavioral) sciences

повернення, повертання с.
1. return(ing) /rıˈtɜ:n(ıŋ)/: ~ до прийнятих у суспільстві соціальних
норм returning into the social
standards accepted by the society
2. (до попереднього стану) comeback /ˈkʌmbæk/
повертати дієсл. 1. (робити
поворот) turn /tɜ:n/: ~ вліво/вправо
turn left/ right 2. перен. change
/tʃeındʒ/
повертатися дієсл. 1. (робити
поворот) turn /tɜ:n/; swing* (round)
/swıŋ (raʊnd)/: ~ кругом swing round
2. (вертатися) come* back /kʌm
bæk/; revert /rıˈvɜ:t/: ~ до старих
звичок revert to oneʼs old habits; ~ до
теми revert to the subject
поверхов|ий прикм. (неглибокий)
superficial /ˌsu:pәˈfıʃl/: ~е засвоєння матеріалу superficial assimilation
of material; ~і знання superficial
knowledge; smattering; shallow
/ˈʃælәʊ/: ~ий аналіз shallow
analysis; ~і узагальнення shallow
generalizations
повз прийм. past /pɑ:st/; by /baı/:

це проходить ~ свідомість дитини it
passes by the child’s consciousness
повідомлення
с.
message
/ˈmesıdʒ/: вербальне ~ псих. verbal message; виступити з ~м
deliver a message; communication
/kәˌmju:nıˈkeıʃn/: зробити ~ (на
науковій конференції тощо) read
a communication; announcement
/әˈnaʊnsmәnt/: згідно з останнім ~м
according to a recent announcement;
talk /tɔ:k/: стисле ~ brief talk; зробити
~ у класі give a talk in class
повідомл|яти дієсл. 1. report
/rıˈpɔ:t/: ~яти батьків про успішність
їхніх дітей report to parents about their
children’s progress; як ~яють as it is
reported; announce /әˈnaʊns/: ~ювати про рішення announce decision;
communicate /kәˈmju:nıkeıt/ 2. (офіційно) inform /ınˈfɔ:m/: ~яти студентів про час початку лекцій inform
the students about the time of lectures
повiльн|ий прикм. 1. slow /slәʊ/:
повільне мовлення slow speech
2. (який здійснюється не одразу)
gradual /ˈgrædʒʊәl/ 3. (про звуки,
рухи тощо) flowing /ˈflәʊıŋ/; leisurely
/ˈleʒәlı/: ~і рухи leisurely movements
повiтря с. 1. (речовина) air /eәr/:
очищувати ~ clean air 2. (атмосфера) the air /ðı eәr/: забруднювати
~ contaminate [pollute] the air;
кондиціювати ~ condition the air
повн|ий прикм. 1. full /fʊl/: дати
~у відповідь на запитання give a full
reply [answer] to the question 2. (завершений) complete /kәmˈpli:t/: ~а
середня освіта complete secondary
education 3. (сумарний) total /ˈtәʊtl/:
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~а собівартість total cost 4. (цілковитий) perfect /ˈpɜ:fıkt/
повноважен|ня с. authority
/ɔ:ˈθɒrәtı/: розмежування ~ь delineation of authority; розподіл функцій
і ~ь division of function and authority;
power /ˈpaʊәr/
повнолiтній прикм. adult /ˈædʌlt/;
of the full legal age /әv ðә fʊl ˈli:gl
eıdʒ/
повнолiття с. majority /mәˈdʒɔ:rәtı/:
досягати ~ attain oneʼs majority; full age
/fʊl eıdʒ/
повнота ж. (цілісність) completeness /kәmˈpli:tnıs/: ~ викладу
навчального матеріалу completeness
of presentation of study material; ~
знань completeness of knowledge
поводження с. behaviour (амер.
behavior) /bıˈheıvıәr/: лагідне ~ з
дітьми gentle behavio(u)r towards
the children; ~ у різноманітних
ситуаціях behavio(u)r in different
situations; treatment /ˈtri:tmәnt/: жорстоке ~ з кимось hard [barbarian]
treatment of smb
поводитися
дієсл.
behave
/bıˈheıv/; treat /tri:t/: ~ з кимось добре/
погано treat smb well/badly
поворот ч. 1. (зміна напряму)
turn(ing) /ˈtɜ:n(ıŋ)/ 2. перен. change
/tʃeındʒ/
поворотний прикм. перен. turning
/ˈtɜ:nıŋ/: ~ момент turning-point
повсякденн|ий прикм. 1. daily
/ˈdeılı/: ~а навчально-виховна робота
daily instructional-educational work;
day-to-day /ˌdeıtәˈdeı/: ~ий контакт
зі студентами day-to-day contact with
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students 2. (звичайний) usual /ˈju:ʒl/;
everyday /ˈevrıdeı/
повторення с. 1. (явища, події)
recapitulation
/ˌri:kәˌpıtʃʊˈleıʃn/:
~ матеріалу попереднього уроку
recapitulation of the material of the
previous lesson; revision /rıˈvıʒn/:
вправи на ~ revision exercises; ~
вивченого матеріалу the revision
of the old material 2. (дії) repetition
/ˌrepıˈtıʃn/: ~ – суть учіння repetition
is the essence of education; уникати
непотрібних
повторень
avoid
unnecessary repetitions
повторн|ий прикм. recurrent
/rıˈkʌrәnt/: ~а освіта recurrent
education; ~а професійна підготовка recurrent training; repeat(ed)
/rıˈpi:t(ıd)/: ~е замовлення на щось a
repeat order for smth
~ий екзамен re-examination; second
examination

повторюваність ж. 1. repeatability /rıˌpi:tәˈbılәtı/ 2. (багаторазова)
reiteration
/ri:ˌıteˈreıʃn/
3. (явищ, подій) recurrence /rıˈkʌrәns/
повтор|ювати дієсл. 1. (робити
знову те саме) repeat /rıˈpi:t/: ~ити
вправу кілька разів repeat the exercise
several times; ~ювати питання repeat
a question; ~іть, що ви сказали please,
repeat what you said 2. (неодноразово, особл. якесь твердження) iterate
/ıtәˈreıt/: ~ювати попередження
iterate a warning; reiterate /ri:ˌıteˈreıt/:
~имо, що … to reiterate … 3. (відтворювати) copy /ˈkɒpı/; replicate
/ˌreplıˈkeıt/ 4. (завдання, пройдений
матеріал) revise /rıˈvaız/: ~ювати
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старий матеріал revise the old
material; review /rıˈvju:/: тепер ми
~имо граматику now we shall review
the grammar material; go* over
/gәʊ ˈәʊvәr/: ~ювати пройдене за рік
go over the work of the school year
(again); ~ювати урок go over the
lesson (again)
повторюватися дієсл. 1. repeat
/rıˈpi:t/ 2. (зустрічатися знов) recur
/rıˈkɜ:r/
повчальний прикм. instructive
/ınˈstrʌktıv/: ~ приклад instructive
example; didactic /dıˈdæktık US:
daıˈdæktık/
повчання
с.
instruction
/ınˈstrʌkʃn/; lesson /ˈlesn/; precept
/prıˈsept/
пов’язан|ий прикм. bound
/baʊnd/: ця проблема ~а з багатьма
іншими this problem is bound up
with many others; linked /lıŋkt/: тісно
~ий із життям школи closely linked
with the life of the school; connected
/kәˈnektıd/: ці дві ідеї майже не
~і the two ideas are only tenuously
connected; related /rıˈleıtıd/: ~і між
собою явища related phenomena
пов’язувати
дієсл.
1.
(за
асоціацією ідей) connect /kәˈnekt/: ~
факти в єдине ціле connect the dots;
bound* [tie] up /baʊnd [taı] ʌp/: ~
новий матеріал із пройденим tie up
the new material with material already
studied [learned] 2. (узгоджувати)
coordinate /ˌkәʊˈɔ:dıneıt/; link /lıŋk/:
~ теорію з практикою link theory
with practice
поган|ий прикм. 1. (у різн. знач.)
bad /bæd/: ~а репутація bad name;

poor /ˈpʊәr/: ~а відвідуваність poor
attendance; ~а підготовка a poor
preperation; ~ий настрій poor spirits;
~і знання poor knowledge 2. (щодо
моральних якостей тж) wicked
/wıkt/
~е пристосування

maladjustment

погано присл. 1. bad(ly) /ˈbæd(lı)/:
~ почувати себе feel bad [unwell];
роботу було виконано ~ the work was
badly done; ill /ıl/: ~ вихований illbred; ~ засвоєні знання ill-digested
knowledge; poor(ly) /ˈpʊәr(lı)/: ~
говорити/писати англійською мовою speak/write English poorly
2. як ім. (шкільна оцінка) bad mark
/bæd mɑ:k/ 3. безособ. that’s bad /ðæts
bæd/
погiршен|ий прикм. 1. worsened
/ˈwɜ:snıd/: ~і умови worsened conditions 2. (про параметри, фізичні властивості) degraded /dıˈgreıdıd/ 3. (про
якість) deteriorated /dıˈtıәrıәreıtıd/
погiршення с. 1. worsening
/ˈwɜ:snıŋ/: ~ економічного стану
worsening of economical conditions;
decline /dıˈklaın/: помітне ~ здоров’я
observable decline in health 2. (порушення, ослаблення) impairment
/ımˈpeәmәnt/: потерпати від ~ умов
suffer from an impairment of conditions
3. (якості) deterioration /dıˌtıәrıәˈreıʃn/:
~ рівня знань deterioration of the
standard of knowledge; ~ якості
deterioration of quality
погiршувати дієсл. 1. make*
smth worse /meık .. wɜ:s/: це лише
погіршить щось that will only
make smth worse; impair /ımˈpeәr/
2. (параметри, фізичні власти337
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вості) degrade /dıˈgreıd/ 3. (псувати)
deteriorate /dıˈtıәrıәreıt/
погiршуватися дієсл. 1. decline
/dıˈklaın/; be* [getting] worse /bi:
[getıŋ] wɜ:s/; become* worse /bıˈkʌm
wɜ:s/ 2. (про якість) deteriorate
/dıˈtıәrıәreıt/: якість погіршилася the
quality has deteriorated
поглиблен|ий прикм. 1. deepened
/ˈdi:pnıd/ 2. (ґрунтовний) deep /di:p/:
~е вивчання чогось deep study of
smth; profound /prәˈfaʊnd/: ~ий аналіз
результатів діяльності profound
analysis of the activity results
із ~им вивченням with enhanced
education

поглиблювати дієсл. 1. deepen
/ˈdi:pn/ 2. перен. тж extend /ıkˈstend/:
~ свої знання extend [deepen] oneʼs
knowledge; intensify /ınˈtensıfaı/: ~
суперечності intensify contradictions
поглиблюватиcя дієсл. 1. (ставати глибшим) become* [get*]
deeper /bıˈkʌm [get] ˈdi:pәr/ 2. перен.
тж become* more profound /bıˈkʌm
mɔ:r prәˈfaʊnd/; be* intensified /bi:
ınˈtensıfaıd/
поглиблення с. 1. deepening
/ˈdi:pnıŋ/: ~ знань deepening oneˈs
knowledge 2. перен. тж intensification /ınˌtensıfıˈkeıʃn/
погляд ч. (думка, точка зору)
opinion /әˈpınıәn/: мати власний ~
have opinion(s) of oneʼs own; ми
додержуємося ~у, що... we are of
the opinion that…; на наш ~ in our
opinion; view /vju:/: з усіх ~ів from
all points of view; висловлювати/
пояснювати свої ~и з цього питання
give/ explain oneʼs views on the
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question; формувати ~и form [shape]
views; outlook /ˈaʊtlʊk/: ~и передових
людей the outlook of the progressive
minds; широта ~ів breadth of outlook
погоджен|ий дієприкм. прикм.
coordinated /ˌkәʊˈɔ:dıneıtıd/; (pre)concerted /(pri:)ˈkɒnsәtıd/: ~і дії concerted
actions
погоджувальний прикм. conciliatory /kәnˈsılıәtrı/; conciliation
/kәnˌsılıˈeıʃn/: погоджувальна комісія
conciliation commission
погодження с. 1. (координування)
coordination /kәʊˌɔ:dıˈneıʃn/ 2. (думок
тощо) reconcilation /ˌrekәnˌsılıˈeıʃn/
погоджувати дієсл. 1. (приходити до єдиної думки) get* agreement
/get әˈgri:mәnt/; reconcile /ˈrekәnsaıl/
2.
(координувати)
coordinate
/ˌkәʊˈɔ:dıneıt/ 3. (щось у часі) time
smth /taım/
~ щось із кимось submit smth to smbʼs
approval

погод|жуватися дієсл. 1. (на
щось) consent (to) /kәnˈsent (tә)/
2. (із чимось, із думкою) agree with
/әˈgri: wıð/: ми ~илися з такою ідеєю
we agreed with such an idea; accept
/әkˈsept/: ~жуватися з чиєюсь пропозицією accept smbʼs proposal
3. (між собою) agree: охоче ~итися
agree readily 4. (поступатися)
concede (to) /kәnˈsi:d (tә)/; comply
/kәmˈplaı/: ми вимушені ~итися з
вашими вимогами we are fain to
comply with your demands
погодинн|ий прикм. by the hour
/baı ðı ˈaʊәr/: ~а оплата pay by the
hour; hourly /ˈaʊәlı/: на ~ій основі on
an hourly basis
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подавання с. 1. giving /ˈgıvıŋ/;
delivery /dıˈlıvәrı/ 2. (заяви тощо)
submission /sәbˈmıʃn/; presenting
/prıˈzentıŋ/
пода|вати дієсл. 1. (у різн. знач.)
give* /gıv/; present (to) /prıˈzent (tә)/:
~вати звіт present a report; цікаво ~ти
матеріал (на лекції, уроці) present
the material in an interesting way
2. (документи) file /faıl/: ~вати заявку
file an application; submit /sәbˈmıt/:
~вати заяву на місце вчителя submit
an application for a teaching post;
~вати план на розгляд submit oneʼs
plan for consideration; заяви ~ються
на ім’я директора applications should
be submitted to the Director
подальш|ий прикм. 1. further
/ˈfɜ:ðәr/: ~і подробиці further
particulars; ~е обговорення є
непотрібним
further
discussion
is useless; continued /kәnˈtınju:d/:
тому здається доречним показати можливості ~ої роботи в
цьому напрямі it therefore seems
appropriate to indicate the possibilities
for continued work along these lines
2. (наступний) next /nekst/: основа
~ого розвитку foundation for the next
step forward; following /ˈfɒlәʊıŋ/
у ~ому in future; henceforth; henceforward; in the sequel

подан|ий прикм. (на розгляд)
submitted /sәbˈmıtıd/: ~о до опублікування (виноска у списку літератури) submitted to publication
~ий вище cited above

подання с. 1. (заяви тощо)
submission /sәbˈmıʃn/; presentation
/ˌpreznˈteıʃn US: ˌpri:zenˈteıʃn/

2. (документів) filling /ˈfılıŋ/
3. комп. (представлення інформації)
(re)presentation /ri:ˌpreznˈteıʃn US:
ri:ˌpri:zenˈteıʃn/: ~ в цифровій формі
digital representation
подвижник ч. devotee /ˌdevәˈti:/:
~ науки devotee of science
подвижництво с. selfless devotion
/ˈselflıs dıˈvәʊʃn/: ~ – це стоїчна
витримка при постійно діючих
соціальних стресах selfless devotion
is firm self-possession under constant
social stresses
подвiйний прикм. 1. double
/ˈdʌbl/; dual /ˈdju:әl US: ˈdu:әl/ 2. (із
двох частин) twofold /ˈtu:fәʊld/
подвоєн|ий прикм. 1. double(d)
/ˈdʌbl(d)/; redoubled /rıˈdʌbld/: з
~ою енергією with redoubled energy
2. (здвоєний) reduplicate /rıˈdju:plıkeıt
US: reˈdu:plicate/
подвоювання, подвоєння с.
doubling
/ˈdʌblıŋ/;
redoubling
/rıˈdʌblıŋ/
подвоювати дієсл. 1. double
/ˈdʌbl/; redouble /rıˈdʌbl/: ~ свої
зусилля redouble oneʼs efforts
2. (дублювати) duplicate /ˈdju:plıkeıt
US: ˈdu:plıkeıt/
подiбн|ий
прикм.
1.
like
r
/laık/; similar (to) /ˈsımılә (tә)/:
~і трикутники similar triangles
2. (схожий) resembling /rıˈzemblıŋ/
3. (про два обˈєкти) resemblant
/rıˈzemblәnt/
подiбність ж. 1. similarity
/ˌsımıˈlærәtı/; likeness /ˈlaıknıs/
2.
(схожість)
resemblance
/rıˈzemblәns/ (до – to) 3. (спорідненість) affinity /әˈfınәtı/ 4. (ана339
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логічність) analogy /әˈnælәdʒı/:
поверхова [зовнішня] ~ superficial
analogy
подiбно присл. (таким же чином)
likewise /ˈlaıkwaız/; similarly /ˈsımılәlı/
~ до того, як... just as...

поділ ч. (на стільки-то) division
(by, into so-many) /dıˈvıʒn/
~ навпіл halving; ~ на частини partition

поділитися дієсл. 1. (чимось із
кимось) share smth with smb /ˈʃeәr
.. wıð/ 2. (повідомити) tell* /tel/: ~
враженнями tell oneʼs impression
~ досвідом give advice

поділка ж. 1. (на шкалі) (scale)
division /(skeıl) dıˈvıʒn/; (scale)
graduation /(skeıl) ˌgrædʒʊˈeıʃn/
2. (на лінійці) point /ˈpɔınt/
поділя|ти дієсл. 1. (на частини)
divide /dıˈvaıd/ 2. (розподіляти) part
/pɑ:t/; partition /pɑ:ˈtıʃn/ 3. (приєднуватися до чогось) share /ˈʃeәr/: ~ти
чиїсь погляди share smbʼs views; я
не ~ю вашого оптимізму I can’t share
your optimism
подi|я ж. 1. event /ıˈvent/:
випадкова ~я accidental [casual]
event; достеменна ~я certain
event; ми слідкуємо за перебігом
~й we follow the course of events
2. (випадок) occurrence /әˈkʌrәns/
3. (здійснима, але важкопередбачувана) contingency /kәnˈtındʒәnsı/
подiяти дієсл. 1. have* an effect
(upon) /hæv әn ıˈfekt (әˈpɒn)/: ~
заспокійливо have a soothing effect
2. (вплинути) have* an influence /hæv
әn ˈınflʊәns/
подоба|тися дієсл. please /pli:z/;
like /laık/: мені ~ється стаття, яку
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я щойно прочитав I like the article
which I have just read; робіть, як вам
~ється do as you like
подовжен|ий дієприкм. прикм.
(про строк) extended /ıkˈstendıd/:
група ~ого дня extended care;
prolonged /ˌprәʊˈlɒŋd/
подовження с. (про строк) prolongation /ˌprәʊlɒŋˈgeıʃn/: ~ терміну
prolongation of a term
подовжувати дієсл. (про строк)
prolongate /ˌprәʊlɒŋˈgeıt/; extend
/ıkˈstend/: ~ термін навчання extend
the course of training
подовжуватися дієсл. (про строк)
become* prolonged /bıˈkʌm ˌprәʊˈlɒŋd/
подорож ж. travel /ˈtrævl/; journey
/ˈdʒɜ:nı/; tour /tʊәr/: ~ із навчальною
метою educational [study] tour
подразнення
с.
irritation
/ˌırıˈteıʃn/: механічне/тривале ~
mechanical/ long-lasting irritation
подразник ч. irritant /ˈırıtәnt/;
stimulus /ˈstımjʊlәs/ (pl. stimuli
/ˈstımjʊlaı/): адекватний/звуковий/
зовнішній/світловий ~ adequate/
sound/external/light stimulus
подробиц|я ж. detail /ˈdi:teıl
US: dıˈteıl/: важливі/другорядні
[незначні] ~і important [essential]/
minor details; вдаватися до ~ь go
into detail(s); до найменших ~ь to the
minutest detail; розробити щось до
найменших ~ь work smth out to the
last detail
подумати дієсл. think* (of, about)
/θıŋk (әv, әˈbaʊt)/: примусити когось
~ make smb think; consider /kәnˈsıdәr/:
тут є про що ~ there is much worth
considering here; see* /si:/: дайте

UKRAINIAN-ENGLISH LEARNING DICTIONARY

мені ~ let me see; я подумаю Iˈll see
подяк|а ж. gratitude /ˈgrætıtju:d
US: ˈgrætıtu:d/: висловити ~у express
oneʼs gratitude
поезія ж. poetry /ˈpәʊıtrı/
поєднанн|я
с.
combination
/ˌkɒmbıˈneıʃn/: ~я методів навчання combination of methods in
education; unification /ˌju:nıfıˈkeıʃn/:
раціональне ~я централізації та
децентралізації rational unification of
centralization and decentralization

пожива ж. food /fʊd/: ~ для
розуму food for thought
поз|а1 ж. (постава) pose /pәʊz/:
це тільки ~а it is a mere pose; attitude
/ˈætıtju:d/: ставати в ~у strike an
attitude
поза2 прийм. outside /ˌaʊtˈsaıd/:
~ контекстом outside of the context;
out of /aʊt әv/: ~ чергою out of
turn; without /wıˈðaʊt/: ~ всякими
правилами without regard for any
rules

у ~і з чимось in conjunction with smth;
coupled with smth

~ конкурсом hors concours; ~ планом
over and above the plan

поєднувати дієсл. 1. combine
/kәmˈbaın/: ~ загальну освіту з
професійною підготовкою combine
academic education with hands-on
training for real jobs; ~ роботу з
навчанням combine work with study
2. перен. connect /kәˈnekt/; link /lıŋk/:
~ теорію з практикою link theory
with practice
пожвавлен|ий прикм. animated
/ˌænıˈmeıtıd/; lively /ˈlaıvlı/: діти
були дуже ~і the children were very
lively; ~а дискусія lively discussion;
~ий інтерес a lively interest
пожвавлення с. revival /rıˈvaıvl/: ~
інтересу a revival of interest; activity
/ækˈtıvәtı/: серед дітей почалося ~ there
was some activity among the children
пожвав|лювати дієсл. revive
/rıˈvaıv/; liven /ˈlaıvn/: ~лювати
діяльність гуртка liven the activities
of a circle; vitalize /ˈvaıtәlaız/: ~ити
роботу vitalize the work; animate
/ˈænımeıt/: ~лювати лекцію дотепними зауваженнями animate a
lecture with witty remarks

позааудиторн|ий прикм. out of
lecture /aʊt әv ˈlektʃәr/; extra-curricular
/ˈekstrә kәˈrıkjʊlәr/: ~а робота extracurricular work [activities]; ~ий час
extra-curricular time [hours]
позакласн|ий прикм. out-ofschool /aʊt әv sku:l /: ~е читання
reading in out-of-school hours; extracurricular /ˈekstrә kәˈrıkjʊlәr/: ~і
заходи extra-curricular activities
позасвідомий прикм. 1. unconscious /ˌʌnˈkɒnʃәs/ 2. (мимовільний)
instinctive /ˈınstıŋktıv/; unintentional
/ˌʌnınˈtenʃnәbl/
позачергов|ий прикм. out of
turn [order] /aʊt әv tɜ:n [ˈɔ:dәr]/: ~е
питання question put out of order
позашкільн|ий прикм. out-ofschool /aʊt әv sku:l/; extra-scholastic
/ˈekstrә skәˈlæstık/: ~е навчання
extra-scholastic education
позаяк спол. as far as /әz fɑ:r әz/:
~ ідеться про щось as far as smth is
concerns; so far as /sәʊ fɑ:r әz/: ~ це
стосується... so far as it concerns...;
as... so...: ~ А залишається не341
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змінною, не змінюється й В as A
remains unchanged so does B
позбавлений дієприкм., прикм.
deprived /dıˈpraıvd/: ~ батьківської
турботи та уваги deprived of parental
care and attention
позбавлення
с.
deprivation
/ˌdeprıˈveıʃn/: ~ батьківських прав
deprivation of parental rights
позбавляти дієсл. 1. (чогось)
deprive (of) /dıˈpraıv (әv)/: ~ когось
можливості зробити щось deprive
smb of the opportunity to do smth;
rid* /rıd/ 2. (відбирати права тощо)
deprive: ~ когось громадянських
прав deprive smb of civil rights; ~
стипендії deprive smb of a stipend;
revoke /rıˈvәʊk/: ~ когось атестата/
дозволу revoke oneʼs certificate/
permit 3. (вивільнювати когось від
чогось небожаного) relieve smb of
smth /rıˈli:v .. әv/
позбуватися дієсл. 1. (втрачати)
lose /lu:z/: ~ навички lose oneʼs touch
2. (чогось небажаного) get* rid of
/get rıd әv/: ~ помилок в орфографії
get rid of mistakes in spelling
позитивiзм
ч.
positivism
/ˈpɒzәtıvızm/: ~ у педагогіці positivism in pedagogy
позитивн|ий прикм. positive
/ˈpɒzәtıv/: ~ий вплив positive
influence; ~і риси характеру positive
traits of character; помилка ~их
прикладів псих. fallacy of positive
instances; good /gʊd/: ~і моменти
уроку the good points of a lesson

position 2. (точка зору) stand(point) /ˈstænd(pɔınt)/: принципова
~я principled stand 3. (ставлення) attitude /ˈætıtju:d US: ˈætıtu:d/:
активна життєва ~я active attitude to
life; вичікувальна ~я waiting attitude
позiрний прикм. 1. (уявний)
apparent /әˈpærәnt/: ~ рух apparent
movement;
seeming
/ˈsi:mıŋ/
2. (оманливий) illusive /ıˈlu:sıv/;
illusory /ıˈlu:sәrı/
позначати дієсл. 1. (мітити,
значити) mark /mɑ:k/: ~ зірочкою
mark with the asterisk; designate
/ˈdezıgneıt/; label /ˈleıbl/; tag /tæg/;
denote /dıˈnәʊt/; symbolize /ˈsımbalız/
2. (буквами) letter /ˈletәr/
позначен|ня с. 1. (дія) marking
/ˈmɑ:kıŋ/; labeling /ˈleıblıŋ/ 2. (результат) designation /ˌdezıgˈneıʃn/;
denotation /di:nәʊˈteıʃn/
прийняте ~ня agreed notation; система
~ь (знаками, цифрами, буквами) notation;
умовне ~ня conventional sign [symbol]

позначк|а ж. 1. mark(er)
/ˈmɑ:k(әr)/; label /ˈleıbl/: стилістична
~а usage label 2. (знак, символ) sign
/saın/: умовні ~и conventional signs;
symbol /ˈsımbl/
по-iншому присл. in a different
way /ın ә ˈdıfrәnt weı/: давайте
спробуємо розв’язати цю проблему
~ let’s go at this problem in a different
way; differently /ˈdıfrәntlı/: вони
розв’язали цю проблему ~ they have
sold the problem differently
покажчик ч. 1. (у книжці) index
~а відповідь affirmative answer [reply] /ˈındeks/: алфавітний ~ alphabetic
позиці|я ж. 1. (у різн. знач.) index 2. (довідник) guide /gaıd/:
position /pәˈzıʃn/: ~я батьків parental бібліографічний ~ bibliography guide
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показ ч. 1. show(ing) /ˈʃәʊ(ıŋ)/: ~
нового фільму showing a new film
2. (демонстрування) demonstration
/ˌdemәnˈstreıʃn/: ~ досягнень у навчанні demonstration of progress achieved in studies; display /dıˈspleı/;
exhibition /ˌeksıˈbıʃn/ 3. (приладу) indication /ˌındıˈkeıʃn/; reading /ˈri:dıŋ/:
неправильний ~ wrong reading;
misreading
показник ч. 1. index /ˈındeks/
(pl. indices /ˈındices/): бути ~ом
чогось serve as an index of smth; ~
академічної успішності academic
performance index 2. (відносний)
ratio /ˈreıʃıәʊ/
показов|ий прикм. 1. (типовий) representative /ˌreprıˈzentәtıv/
2. (зразковий) model /ˈmɒdl/: ~а школа
model school; показове господарство
model farm; ~ий урок model
lesson 3. (наочний) demonstrative
/dıˈmɒnstrәtıv/: ~ий приклад demonstrative example; demonstration
/ˌdemәnˈstreıʃn/: ~а лекція demonstration lesson 4. (характерний)
characteristic (of) /ˌkærәktәˈrıstık (әv)/
5. (інформативний) revealing /rıˈvi:l
ıŋ/; representative /ˌreprıˈzentәtıv/
показання
с.
displaying
/dıˈspleıŋ/; showing /ˈʃәʊıŋ/
показувати дієсл. 1. (давати
бачити) show /ʃәʊ/; display /dıˈspleı/
2. (виставляти, експонувати) exhibit /ıgˈzıbıt/ 3. (демонструвати) demonstrate /ˈdemәnstreıt/
4. (виявляти) reveal /rıˈvi:l/
5. (про прилади) indicate /ˈındıkeıt/;
register /ˈredʒıstәr/ 6. (бути ознакою,
вказувати на щось) point (at, to)

/ˈpɔınt (әt, tә)/; denote /dıˈnәʊt/
покарання
с.
punishment
/ˈpʌnıʃmәnt/:
незаслужене/принизливе/справедливе/суворе
~
undeserved/humiliating/just/severe
punishment; ~ і заохочення як засоби
виховання punishment and rewards as
means of education; удаватися до ~
resort to punishment
покла|дати дієсл. (доручати)
charge /tʃɑ:dʒ/; impose /ımˈpәʊz/:
~сти обов’язок на когось impose an
obligation on smb; lay* /leı/: ~дати
провину на когось lay the blame on
smb
поклада|тися дієсл. (на когось)
rely (up)on /rıˈlaı (әˈp)ɒn/: ~тися
тільки на школу rely entirely on the
school; depend (up)on /dıˈpend (әˈp)
ɒn/: ми можемо ~тися лише на себе
we can depend only on ourselves
покликання
с. vocation
/vәʊˈkeıʃn/: за ~м by vocation; ~ до
педагогічної діяльності vocation for
teaching; calling /ˈkɔ:lıŋ/: знайти своє
~ find calling
поколiння
с. generation
/ˌdʒenәˈreıʃn/: здорове/майбутнє ~
healthy/future generation; передавати
з ~ в ~ transmit from one generation to
another
покращан|ня с. (результат дії)
improvement /ımˈpru:vmәnt/: значне/
подальше/явне ~ня considerable/
further/distinct improvement; ~ь поки
що мало there is little improvement as
yet
покраща|ти дієсл. improve
/ımˈpru:v/: умови роботи набагато
~ли conditions of work have improved
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greatly; become* better /bıˈkʌm ˈbetәr/
покращування с. improving
/ımˈpru:vıŋ/: ~ базових знань
студентів improving students’ knowledge base
покращувати improve /ımˈpru:v/:
~увати
знання/роботу/умови
improve knowledge/ work/conditions;
(make*) better /(meık) ˈbetәr/: ~ити
минулорічні результати better last
year’s resulrs; див. тж полiпшувати
покроковий прикм. step-by-step
/ˈstepbaıˈstep/; stepwise /ˈstepwaız/
полагоджений дієприкм. прикм.
repaired /rıˈpeәd/; mended /ˈmendıd/
поле с. 1. (у різн. знач.) field /fi:ld/
2. (берег аркуша) margin /ˈmɑ:dʒın/
полегшувати дієсл. 1. (робити
легшим) lighten /ˈlaıtn/ 2. (завдання
тощо) make* easier /meık ˈi:zıәr/
3. (сприяти, просувати) facilitate
/fәˈsılıteıt/: ~ виконання завдання
facilitate the execution of task; promote
/prәˈmәʊt/
полемік|а
ж.
controversy
/ˈkɒntrәvɜ:sı/: вступати в ~у з кимось
про щось engage in controversy with
smb on smth; polemic(s) /pәˈlemık(s)/:
вступати в ~у enter into polemics
полігон ч. (майданчик для випробувань) proving ground /ˈpru:vıŋ
graʊnd/
полiпшений прикм. made better
/meıd ˈbetәr/; improved /ımˈpru:vd/;
perfected /pәˈfektıd/; enhanced
/ınˈhɑ:nst US: ınˈhænst/; ameliorated
/әˈmi:lıәreıtıd/
поліпшення с. 1. (дія, процес)
improving /ımˈpru:vıŋ/: ~ базових
знань студентів improving studentsˈ
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knowledge base; refining /rıˈfaınıŋ/;
широкий підхід до ~ освіти a broadgauge line of refining education
2.
(результат)
enhancement
/ınˈhɑ:nsmәnt US: ınˈhænsmәnt/
полiпшувати дієсл. 1. enhance
/ınˈhɑ:ns US: ınˈhæns/; improve
/ımˈpru:v/: ~ систему освіти improve
the system of education 2. (якість)
upgrade /ˌʌpˈgreıd/: ~ щось до рівня
чогось upgrade smth towards smth
3. (удосконалювати) perfect /pәˈfekt/
політехнiчний прикм. polytechnic(al) /ˌpɒlıˈteknık(l)/
полiтик|а ж. 1. (лінія поведінки)
policy /ˈpɒlәsı/: соціальна ~а social
policy 2. (політичне життя,
політичні події тощо) politics
/ˈpɒlәtıks/: займатися ~ою be engaged
in politics
політичн|ий прикм. political
/pәˈlıtıkl/:
~а
географія/економія/філософія political geography/
economy/philosophy; ~а культура
є частиною громадянської культури political culture is a part of civil
culture; ~а соціалізація (процес
оволодіння політичною культурою)
political socialization; ~і переконання
political convinctions
половина ж. half /hɑ:f US: hæf/:
~ якоїсь кількості half the quantity of
smth
положення
с.
1.
(місце
перебування) location /lәʊˈkeıʃn/;
position /pәˈzıʃn/ 2. (у просторі)
attitude /ˈætıtju:d US: ˈætıtu:d/
3. (стан) state /steıt/ 4. (твердження,
думка, аргумент) point /ˈpɔınt/;
postulate /ˈpɒstjʊleıt US: ˈpɒstʃʊleıt/;
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statement /ˈsteıtmәnt/ 4. (засада)
principle /ˈprınsәpl/: основні ~
науки the main principles of science
5. (зведення правил з певного питання) regulations pl. /ˌregjʊˈleıʃnz/:
~ про іспити regulations concerning
examinations 6. (теза) thesis /ˈθi:sıs/:
це ~ заслуговує на ретельний розгляд
this thesis merits careful consideration;
див. тж стан
поляга|ти дієсл. (зводитися до
чогось) consist (in) /kәnˈsıst (ın)/:
ваше завдання ~є ось у чому your
task consists in the following; lie* (in)
/laı (ın)/: трудність ~є в .. the difficulty
lies in ..
помилк|а ж. 1. (через неправильне розуміння, недбалість) mistake
/mıˈsteık/: груба/невелика/очевидна
~а bad/slight/ obvious mistake;
граматична/орфогра фічна/синтаксична/стилістична
~а grammar/
spelling/syntactic(al)/sty li stic(al)
mistake;
одиничні/окремі
~и
occasional/individual mistakes; вивчення/виправлення помилок study/
correction of mistakes; робота над
~ами work on mistakes; знайти/
зробити/пропустити ~у find/ make/
miss a mistake; виправити/зрозуміти/повторити/пояснити ~у correst/
understand/repeat/explain a mistake;
уникати помилок avoid mistakes;
~а в обчисленнях computational
mistake; miscalculation; ~и є
неминучими mistakes are inevitable;
було б великою ~ою так думати
it would be a great mistake to think
so; ми вчимося на власних ~ах we
learn by our own mistakes 2. (відхи-

лення від того, що є прпвильним;
похибка) error /ˈerәr/: виявляти ~у
detect an error 3. (через незнання
чогось, некомпетентність) blunder
/ˈblʌndәr/: груба ~а first-rate [gross]
blunder; віднести (грубу) ~у на
рахунок недосвідченості put a
blunder down to inexperience
помилков|ий прикм. 1. erroneous
/ıˈrәʊnıәs/: ~а дія erroneous action;
~е твердження erroneous statement;
mistaken /mıˈsteıkn/: ~а думка
mistaken opinion; мати ~і уявлення
про щось have mistaken ideas
[impression] of smth 2. (неправильний) errorful /ˈerәfʊl/; false
/ˈfɔ:ls/: позаяк сама ідея була ~ою,
від неї відмовилися as the idea was
false, it was rejected 3. (неточний)
inaccurate /ınˈækjәrәt/
помиля|тися дієсл. be* wrong
/bi: rɒŋ (US: rɒ:ŋ)/: саме тут ви й
~єтеся there’s where you are wrong;
be* mistaken /bi: mıˈsteıkn/: ми
вважали, що робота буде легкою, але
помилилися we thought we would have
an easy job, but we were mistaken; err
/er/: навіть наймудріший із мудріших
може помилитися (Есхіл) the wisest
of the wise may err (Aeschylus)
поміж прийм. 1. between /bıˈtwi:n/
2. (серед) among /әˈmʌŋ/; amongst
/әˈmʌŋst/
поміркований прикм. 1. (розсудливий) reasonable /ˈri:znәbl/; judicious
/dʒu:ˈdıʃәs/ 2. (стриманий) temperate
/ˈtempәrәt/; moderate /ˈmɒdәrәt/
поміркованість ж. 1. (розсудливість) reasonableness /ˈri:znәblnıs/;
judiciousness /dʒu:ˈdıʃәsnıs/ 2. (стри345
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маність) moderateness /ˈmɒdәrәtnıs/:
~ поглядів moderateness of views
помiрний прикм. moderate
/ˈmɒdәrәt/; temperate /ˈtempәrәt/
помiрність ж. temperateness
/ˈtempәrәtnıs/
помiрно
присл.
moderately
/ˈmɒdәrәtlı/: питання на іспиті були
~ важкими the examination questions
were moderately difficult; temperately
/ˈtempәrәtlı/
помiтн|ий прикм. 1. (видимий)
visible /ˈvızәbl/ 2. (що впадає в
око) conspicuous /kәnˈspıkjʊәs/:
відігравати ~у роль cut a conspicuous
figure 3. (виразний) marked /mɑ:kt/:
~а різниця marked difference;
4.
(примітний)
noticeable
/ˈnәʊtısәbl/: метод ледве ~их відмінностей псих. method of just noticeable
differences 5. (значний) appreciable
/әˈpri:ʃәbl/: ~а відмінність appreciable
difference; notable /ˈnәʊtәbl/ 6. (відомий) noted /ˈnәʊtıd/ 7. (чітко виражений) pronounced /prәˈnaʊnst/
8.
(вирізненний) discernible
/dıˈsɜ:nәbl/
помiтно (присл. і в знач. присудка)
1. noticeably /ˈnәʊtısәblı/ 2. (відчутно) perceptibly /pәˈseptәblı/: їх
настрій ~ зіпсувався their disposition
ruffled perceptibly 3. (значно)
markedly /ˈmɑ:kıdlı/: але видно, що
ставлення до роботи ~ змінюється
however, the treatment to work is
seen to be markedly affected 4. (видимо) visibly /ˈvızәblı/ 5. безособ. it
is noticeable /ıt ız ˈnәʊtısәbl/; one can
see /wʌn kәn si:/
помічати дієсл. 1. (сприймати
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зором, бачити) notice /ˈnәʊtıs/;
observe /әbˈzɜ:v/ 2. док. тж (catch*)
sight (of) /(kætʃ) saıt (әv)/ 3. (виявляти)
detect /dıˈtekt/ 4. (робити помітки)
mark /mɑ:k/ 5. (звертати увагу) take*
notice (of) /teık ˈnәʊtıs әv/
помічатися
дієсл.
(бути
помітним, відчуватися) become*
apparent
/bıˈkʌm
әˈpærәnt/:
помічаються ознаки втоми signs of
exhaustion are becoming apparent
помiчений прикм. 1. (позначений) marked /mɑ:kt/ 2. (одержаний
за допомогою спостереження)
observed
/әbˈzɜ:vd/;
noticed
/ˈnәʊtıst/ 3. (побачений) seen /si:n/
4. (вирізнений) discerned /dıˈsɜ:nd/
5. (зазначений, згаданий) noted
/ˈnәʊtıd/
помічник ч. assistant /әˈsıstәnt/: ~
директора assistant director
помножений прикм. multiplied
(by) /ˈmʌltıplaıd (baı)/
помножити дієсл. multiply (by)
/ˈmʌltıplaı (baı)/
пом’якшувати дієсл. 1. (у різн.
знач.) soften /ˈsɒftn US: ˈsɔ:ftn/ 2. (послаблювати) cushion /kʊʃn/; mitigate
/ˈmıtıgeıt/: ~ покарання mitigate a
punishment 3. (гальмувати, робити
менш різким) moderate /ˈmɒdәreıt/
4. (світло, колір) tone down /tәʊn
daʊn/ 5. лінгв. (про звук) palatalize
/ˈpælәtәlaız/
понад прийм. 1. (більше) over
/ˈәʊvәr/; upwards /ˈʌpwәdz/ 2. (вище)
over /ˈәʊvәr/; above /әˈbʌv/; beyond
/bıˈjɒnd/
пониження с. 1. lowering /ˈlaʊәrıŋ/;
fall /fɔ:l/ 2. (зменшення, послаблення)
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decrease /ˈdi:kri:s/; reduction /rıˈdʌkʃn/; depression /dıˈpreʃn/; див. ще
знижування
понижувати дієсл. 1. bring*
down /brıŋ daʊn/; drop /drɒp/: ~ голос
drop [lower] oneʼs voice 2. (послаблювати, зменшувати) reduce
/rıˈdju:s US: rıˈdu:s/: ~ вимоги reduce
demands; decrease /di:ˈkri:s/; див. ще
знижувати
поновлений прикм. 1. renewed
/rıˈnju:d US: rıˈnu:d/; renovated
/ˈrenәveıtıd/ 2. (про інформацію)
refreshed /rıˈfreʃt/ 3. (осучаснений)
update /ˌʌpˈdeıt/
поновлення с. 1. renovation
/ˌrenәˈveıʃn/;
renewal
/rıˈnju:әl
US: rıˈnu:әl/ 2. (продовжування,
повторювання дії чогось) continuation /kәnˌtınjʊˈeıʃn/ 3. (діяльності, функціювання) resumption
/rıˈzʌmpʃn/ 4. (осучаснювання) update /ˌʌpˈdeıt/
~ запасів чогось restocking; (stock)
renewal

поновлювати дієсл. 1. renew
/rıˈnju: US: rıˈnu:/; renovate /ˈrenәveıt/
2.
(діяльність,
функціювання)
resume /rıˈzju:m US: rıˈzu:m/: ~
дію ліцензії resume oneʼs licence
3. (вертати попередній стан) restore
/rıˈstɔ:r/; reconstruct /ˌri:kәnˈstrʌkt/
4. (освіжати) refresh /rıˈfreʃ/
5. (осучаснювати) update /ˌʌpˈdeıt/
понятiйн|ий прикм. філос.
conceptual /kәnˈseptjʊәl/: ~о-категорійний апарат conceptual and
categorical apparatus; ~і категорії
conceptual categories; conception
/kәnˈsepʃn/: ~а пам’ять conception

memory; понятійне мислення conception thinking
понят|тя с. 1. (результат узагальнення суттєвих ознак обʼєкта
дійсності) concept /ˈkɒnsept/: загальне ~тя general concept; утворення ~ь concept formation; давати
визначення ~тю define a concept;
notion /ˈnәʊʃn/: абстрактне ~тя
abstract notion 2. (уявлення) idea
/aıˈdıә/: формування чітких ~ь у дітей
formation of clear ideas in children
3. філос. conception /kәnˈsepʃn/
плутанина ~ь double bind

поодинок|ий прикм. 1. (винятковий, рідкісний) solitary /ˈsɒlıtrı
US: ˈsɒlıterı/: у ~их випадках in
solitary cases; rare /reәr/: ~і випадки
захворювання rare cases of desease
2. (окремий) separate /ˈseprәt/; isolated
/ˈaısәleıtıd/: ~і факти isolated facts
попереджувальний
прикм.
1. warning /ˈwɔ:nıŋ/; (pre)cautionary
/(prı)ˈkɔ:ʃәnrı US: (prı)ˈkɔ:ʃәnerı/
2. (запобіжний) preventive /prıˈventıv/
попередження с. 1. caution
/ˈkɔ:ʃn/: догана з ~м reprimand with
a caution 2. (застереження) warning
/ˈwɔ:nıŋ/: останнє/письмове/усне
~ final/ written/verbal warning
3. (запобігання) prevention /prıˈvenʃn/:
~ хвороби prevention of a desease
4. (повідомлення) notice /ˈnәʊtıs/;
notification /ˌnәʊtıfıˈkeıʃn/
попереджати дієсл. 1. warn (про
щось – of) /wɔ:n (әv)/ 2. (наперед
повідомляти)
notice
/ˈnәʊtıs/;
notify in advance (about) /ˈnәʊtıfaı
ın әdˈva:ns (US: әdˈvæns) (әˈbaʊt)/
3. (про небезпеку) alert /әˈlɜ:t/ 4. (за347
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стерігати) caution /ˈkɔ:ʃn/; warn
(від чогось – against) /wɔ:n (әˈgenst)/
5. (уникати небезпеки тощо) avert
/әˈvɜ:t/; avoid /әˈvɔıd/ 6. (запобігати)
prevent /prıˈvent/; forestall /fɔ:ˈstɔ:l/
попередн|ій прикм. 1. (який
відбувся раніше) earlier /ˈɜ:lıәr/:
~і публікації earlier publications;
previous /ˈpri:vıәs/: на ~ьому уроці at
the previous lesson; preceding /prıˈsi:d
ıη/: звˈязок із ~ім матеріалом link
with the preceding [previous] material
2. (підготовчий) preliminary /prıˈlımınәrı US: prıˈlımınerı/: ~є знайомство з матеріалом preliminary acquaintance with the material; за ~іми
даними according to the preliminary
information; prior /ˈpraıәr/: ~я умова
prior condition; щоб зробити цей тест,
нам не потрібні ніякі ~і знання to do
this test we need no prior knowledge
3. (неостаточний) tentative /ˈtentәtıv/: ~я оцінка tentative value; ~ій
діагноз/порядок денний tentative
diagnosis/ agenda 4. (завчасний)
advance /әdˈva:ns US: әdˈvæns/:
зробити ~є замовлення на підручник
place an advance order for a text-book
за ~ім підрахунком, за ~ьою оцінкою
by estimate; ~є пояснення нового матеріалу
(до початку виконання завдання) preteaching: ~ій захист (проекту тощо) dry run

попереду присл. 1. in front /ın
frʌnt/; before / bıˈfɔ:r/: бути ~ своїх
однокласників be before others in
class 2. (у майбутньому) ahead
/әˈhed/: у нас ~ багато роботи we
have very busy time ahead
по-перше присл. firstly /ˈfɜ:stlı/; in
the first place /ın ðә fɜ:st pleıs/
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поповнення с. 1. (дія, процес)
replenishment /rıˈplænıʃmәnt/: ~
фондів бібліотеки replenishment of
library funds; completing /kәmˈpli:tıŋ/;
filling up /ˈfılıŋ ʌp/ 2. (знань) enlargement /ınˈlɑ:dʒmәnt/; enrichment
/ınˈrıtʃmәnt/ 3. (запасів) restocking
/ˌri:ˈstɒkıŋ/
поповнювати дієсл. 1. replenish
/rıˈplænıʃ/; fill up /fıl ʌp/ 2. (про
знання) enrich /ınˈrıtʃ/: ~ запас слів
читанням enrich oneʼs vocabulary
by reading; widen /ˈwaıdәn/; enlarge
/ınˈlɑ:dʒ/ 3. (про запас) restock
/ˌri:ˈstɒk/
поправк|а ж. 1. (доповнення до
тексту) amendment /әˈmendmәnt/
2. (до вимірювань, спостережень)
correction /kәˈrekʃn/: вносити ~у на
щось allow [apply, make] a correction
for smth 3. (множник) correction
factor /kәˈrekʃn ˈfæktәr/
популяризація ж. popularization
/ˌpɒpjʊlәraıˈzeıʃn US: ˌpɒpjʊlәrıˈzeıʃn/
популяризувати дієсл. popularize
/ˈpɒpjʊlәraız/: ~ науку popularize
science
популярн|ий прикм. popular
/ˈpɒpjʊlәr/: ~е видання popular
edition; ~і лекції popular lectures;
викладати навчальний матеріал у
~ій формі explain [expound] study
matter [material] in a popular way
порад|а ж. 1. (piece of) advice
/(pi:s әv) әdˈvaıs/ (вживається лише
в однині та ніколи не вживається
з неозначеним артиклем): давати/
забувати/одержувати/памˈятати ~у
give/forget/get/ remember advice;
корисні ~и вчителя useful advice of
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the teacher; слухати чиєїсь ~и follow
smbʼs advice; counsel /ˈkaʊnsl/: добра
~а не зашкодить good counsel does
no harm 2. (натяк, підказка) tip /tıp/:
дякую за ~у thanks for the tip
порівн|яння с. 1. comparison
/kәmˈpærısn/: у ~янні з чимось in
comparison with smth; as compared
with 2. (звіряння тексту тощо)
collation /kәˈleıʃn/: ~яння даних data
collation
порівн|ювати дієсл. 1. (співставляти щось із чимось) compare
/kәmˈpeәr/:
~ювати
досягнення
compare achievements; ці дві книги не можна ~яти these two books
can’t be compared 2. (попарно) match
/mætʃ/ 3. (звіряти, зіставляти)
collate /kәˈleıt/: ~ювати з оригіналом
collate with the original
порiвняльн|ий прикм. 1. (який
виявляється
шляхом
порівняння) comparative /kәmˈpærәtıv/: ~а
педагогіка/психологія comparative
pedagogy/psychology; ~е вивчання/
мовознавство comparative study/
philology 2. (одержаний у результаті
порівняння)
comparison
/kәmˈpærısn/ 3. (відносний) relative
/ˈrelәtıv/: мати ~ий характер be of
relative nature
порівняння с. 1. comparision
/kәmˈpærısn/: ~ нового з уже відомим
comparison of the new with what has
already been acquired; у порівнянні
з чимось in comparison with smth
2. (звіряння тексту) collating
/kәˈleıtıŋ/; collation /kәˈleıʃn/
порiвняно присл. (у порівнянні) by
[in] comparison /baı [ın] kәmˈpærısn/;

comparatively /kәmˈpærәtıvlı/: ~
легкий comparatively easy
порiг ч. 1. (прям. і перен.) threshold
/ˈθreʃhәʊld/: ~ свідомості/відчуття
псих. threshold of consciousness/
sensation; на порозі (самостійного)
життя on the threshold of life
2. (сприйняття) limen /ˈlaımen/: ~
розрізнення псих. difference limen
пороговий прикм. threshold
/ˈθreʃhәʊld/: ~ рівень (знання мови)
threshold level (language)
породження с. перен. fruit /fru:t/:
outcome /ˈaʊtkʌm/
породжувати
дієсл.
перен.
generate /ˈdʒenәreıt/: ~ у вузькому/
широкому розумінні strongly/weakly
generate; produce /prәˈdju:s US:
prәˈdu:s/
портативний прикм. portable
/ˈpɔ:tәbl/; handy /ˈhændı/
порушування,
порушення
с. 1. (дисципліни, порядку) breach
/bri:tʃ/: ~ обіцянки/обов’язку breach
of promise/duty; ~ правил поведінки
breach of conduct; offence /әˈfens/:
~ гігієнічних стандартів hygiene
offences; infringement /ınˈfrındʒmәnt/: ~
порядку infringement of order; breaking
/ˈbreıkıŋ/: ~ трудової дисципліни
the breaking of labour (амер. labor)
discipline 2. (рівноваги, спокою)
disturbance /dıˈstɜ:bәns/: ~ координації/
психіки coordinator/mental disturbance;
~ зору/памˈяті/розвитку disturbance of
vision memory/development 3. (недодержування угоди, правил) violation
/ˌvaıәˈleıʃn/: ~ законів логіки violation
of logic; порушення правил violation
of order
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порушувати дієсл. 1. (переривати) break* /breık/ 2. (розладнувати)
disturb /dıˈstɜ:b/ 3. (не додержуватися) violate /ˈvaıәleıt/: ~ правила
граматики violate rules of grammar;
depart from /dıˈpɑ:t frәm/: ~ звичний
спосіб життя depart from oneʼs usual
mode of life 4. (закон, порядок,
слово тощо) break*: ~ дисципліну
break discipline 5. (авторське право
тощо) infringe /ınˈfrındʒ/ 6. (торкатися в розмові тощо) raise /reız/: ~
питання raise a question; touch on
/tʌtʃ ɒn/: він порушив низку питань
he touched on a number of questions
~ рівновагу чогось upset the balance of
smth

порядковий прикм. ordinal
/ˈɔ:dınl US: ˈɔ:dәnl/: ~ номер ordinal
[index] number
поряд|ок ч. 1. (у різн. знач.) order
/ˈɔ:dәr/: додержуватися ~ку keep
order; закликати до ~ку call to order;
порушувати ~ок disturb [violate]
order; розташовувати щось у ~ку
зростання/спадання arrange smth
in ascending [increasing]/descending
[decreasing] order 2. (розташування
тощо за певною ознакою) arrangement
/әˈreındʒmәnt/: в алфавітному/шаховому ~ку in alphabetical/staggered
arrangement [order] 3. (послідовний
хід чогось) order: ~ок і послідовність
вивчення предметів за навчальним
планом order and sequence of subjects
in the curriculum; sequence /ˈsi:kwәns/
4. (метод, правило виконання
чогось) procedure /prәˈsi:dʒәr/: ~ок
надання вченого звання procedure
for appointment to an academic
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rank [status]; ~ок надання вченого
ступеня procedure for awarding
[granting] an academic degree; ~ок
призначення стипендії procedure
in regard to the granting of a stipend;
~ок проведення іспитів examination
procedure; заведеним ~ком [ладом] in
accordance with established procedure
5. (у значенні «приблизно») of [in, on]
the order of... /әv [ın, ɒn] ðә ˈɔ:dәr әv/
законним ~ком legally; ~ок денний
(pattern of) daily routine; agenda; питання
~ку денного an item on the agenda; в
обов’язковому ~ку without fail; в ~ку
обговорення as a matter for discussion; у
звичайному ~ку routinely

посад|а ж. 1. position /pәˈzıʃn/;
post /pәʊst/: ~а учителя teaching
post; займати ~у hold a post; його
було призначено на ~у директора he
was appointed to the post of director
2. (місце) appointment /әˈpɔıntmәnt/;
employment /ımˈplɔımәnt/
залишати ~у resign [leave] office;
звільняти з ~и release; dismiss; подавати
заяву на ~у викладача apply as a teacher

посадов|ий прикм. official /әˈfıʃl/:
~а інструкція official instructions and
regulations
посвідка ж., посвiдчення с.
(документ) certificate /sәˈtıfıkәt/: ~
з місця роботи certificate from oneʼs
office; card /kɑ:d/: ~ особи identity
[identification] card
посередн|ій прикм. 1. (пересічний) mediocre /ˌmi:dıˈәʊkәr/: ~я
п’єса mediocre play 2. (про оцінку
знань) satisfactory /ˌsætısˈfæktәrı/
3. (непрямий) indirect /ˌındıˈrekt/: ~ій
вплив indirect influence
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посилання с. 1. (на джерело
тощо) reference /ˈrefrәns/; citation
/saıˈteıʃn/: неправильні ~ blundering
citation 2. (точне) chapter and verse
/ˈtʃæptәr әnd vɜ:s/: підтверджувати
~м на когось/щось give chapter and
verse
посилати дієсл. 1. send* /send/:
~ когось у відрядження send smb on
a business trip 2. (про лист тощо)
dispatch /dıˈspæʧ/ 3. (поштою) mail
/meıl/
посила|тися дієсл. refer /rıˈfɜ:r/:
~тися на літературні джерела refer
to literary sources; cite /saıt/: ~тися на
прецедент cite the precedent; quote
/ˈkwәʊt/
посилений прикм. intensified
/ınˈtensıfaıd/: ~ нагляд intensified
supervision
посильн|ий прикм. (який відповідає силам) within oneʼs power
/wıˈðın .. ˈpaʊәr/: ~е завдання task
within oneʼs powers; feasible task;
давати учню ~е завдання set the pupil
a task within his powers; possible
/ˈpɒsәbl/
посилення с. (кількісна оцінка)
gain (factor) /geın (ˈfæktәr)/
посилювати дієсл. (збільшувати) enhance /ınˈhɑ:ns US: ınˈhæns/
~ дію чогось на щось potentiate the
effect of smth on smth

посилюватися дієсл. 1. intensify
/ınˈtensıfaı/ 2. (про шум, звук) swell
/swel/; grow* louder /grәʊ ˈlaʊdәr/
3. (зростати) build* up /bıld ʌp/
посiбник ч. 1. textbook /ˈtekstbʊk/:
перевірити ~ у процесі навчання
give actual classroom try-out to the

textbook; manual /ˈmænjʊәl/; guide
/ˈgaıd/: навчально-методичний ~
study guide 2. (довідник) handbook
/ˈhæn(d)bʊk/
навчальні ~ки educational supplies
[accessories]; наочні ~ки visual aids

послаблен|ий дієприкм. прикм.
1. slackened /ˈslækәnd/; relaxed
/rıˈlækst/ 2. (зменшений) diminished
/dıˈmınıʃt/: ~а увага diminished
attention
послаблення
с. weakening
/ˈwi:knıŋ/; slackening /ˈslæknıŋ/: ~
дисципліни slackening of discipline;
relaxing /rıˈlæksıŋ/
послабляти дієсл. 1. weaken
/ˈwi:kn/; slacken /ˈslækn/: ~
контроль slacken control 2. (робити
менш напруженим) relax /rıˈlæks/: ~
напруженість relax tension
послідовн|ий прикм. 1. (логічний)
consistent /kәnˈsıstәnt/: проводити
~у лінію pursue a consistent policy;
їх твердження більш ~і, ніж наші
their statements are more consistent
than ours; logical /ˈlɒdʒıkl/ 2. (про
розташування елементів) series
/ˈsıәri:z/ 3. (про чергування дій,
операцій) sequential /sıˈkwenʃl/; stepby-step /step baı step/ 4. (поетапний)
successive /sәkˈsesıv/; sequential
/sıˈkwenʃl/: ~і методи прийняття
рішень sequential methods in decision-making; розбити задачу на кілька
~их етапів break a problem into clear
sequential steps
послідовник ч. follower /ˈfɒlәʊәr/:
переконаний ~ stern follower;
adherent /әdˈhıәrәnt/
послідовн|ість ж. 1. (логічність)
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consistency
/kәnˈsıstәnsı/;
йому
бракує ~ості he lacks consistency 2. (певний порядок) sequence
/ˈsi:kwәns/: ~ість вивчення матеріалу
proper sequence in the study of
material; розподілити матеріал у
потрібній ~ості distribute [arrange]
the material in proper sequence;
succession /sәkˈseʃn/: логічна ~ість у
процесі навчання logical succession
in the process of teaching
послідовно присл. 1. (логічно,
у певному порядку) consistently
/kәnˈsıstәntlı/: виражати свої думки
~ express oneʼs ideas [thoughts]
consistently 2. (про чергування дій,
подій) sequentially /sıˈkwenʃәlı/; stepby-step /step baı step/
поспiшний прикм. 1. prompt
/prɒmpt/; hasty /ˈheıstı/: зробити ~
висновок draw a hasty conclusion
2. (необдуманий) rash /rʌʃ/
постав|а ж. posture /ˈpɒstʃәr/:
неправильна/правильна ~а incorrect/correct posture; попередження і
виправлення дефектів ~и prevention
and correction of faults in posture
постанов|а ж. 1. (рішення)
decision /dıˈsıʒn/: ~а комісії the
commettee’s decision 2. (правила)
regulation /ˌregjʊˈleıʃn/: прийняти ~у
adopt a regulation 3. (зборів) resolution
/ˌrezәˈlu:ʃn/: за ~ою загальних зборів
in accordance with the resolution of
the general meeting 4. (указ) decree
/dıˈkri:/: ~и і накази міністерства освіти
decrees and ordinances of the Ministry of
Education
постачання с. 1. (доставляння)
delivery /dıˈlıvәrı/ 2. (задовольняння
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потреб у чомусь) supply /sәˈplaı/:
припинити ~ cut off supplies 3. (забезпечення) provision /prәˈvıʒn/
здійснювати ~ вчасно deliver on
schedule;
матеріально-технічне
~
logistics

постачати дієсл. 1. (задовольняти
потребу в чомусь) supply /sәˈplaı/;
deliver /dıˈlıvәr/; furnish /ˈfɜ:nıʃ/
2. (забезпечувати) provide /prәˈvaıd/
постiйн|ий прикм. 1. constant
/ˈkɒnstәnt/: метод ~ого стимулу псих.
constant stimulus method; fixed /fıkst/:
~ий за величиною constant [fixed]
in value 2. (про процес) continued
/kәnˈtınju:d/ 3. (регулярний) regular
/ˈregjʊlәr/: ~ий користувач regular
user 4. (стабільний) steady /ˈstedı/
5. (не тимчасовий) permanent
/ˈpɜ:mәnәnt/; див. тж сталий
постiйно присл. 1. constantly
/ˈkɒnstәntlı/: студенти ~ висловлюють
незадоволення цими курсами the
students gripe constantly about these
courses; continuously /kәnˈtınjʊәslı/
2. (завжди) at all times /әt ɔ:l taımz/
3. (неухильно) steadily /ˈstedılı/ 4. (регулярно) regularly /ˈregjʊlәlı/ 5. (безперервно) permanently /ˈpɜ:mәnәntlı/
постулат ч. філос. postulate
/ˈpɒstjʊleıt US: ˈpɒstʃʊleıt/: вихідний ~
теорії the prime postulate of the theory
формулювання ~у postulation

постулювати дієсл. postulate
/ˈpɒstjʊleıt US: ˈpɒstʃʊleıt/
поступ ч. 1. progress /ˈprәʊgres
US: ˈprɒgres/; progressive movement
/prәˈgresıv ˈmu:vmәnt/ 2. (розвиток)
development /dıˈvelәpmәnt/ ще й
хода, манера ходити
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поступовий прикм. 1. gradual
/ˈgrædʒʊәl/: ~ перехід/розвиток
gradual transition /development 2. (покроковий) step-by-step /step baı step/
3. (спрямований уперед) progressive
/prәˈgresıv/
поступовість ж. gradation
/grәˈdeıʃn US: greıˈdeıʃn/: ~ у навчанні
gradation in teaching
потенціал ч. potential /pәˈtenʃl/:
науковий ~ scientific potential: ~
можливих реакцій [відповідей]
response potential
потенціальний прикм. (що стосується потенціалу) potential
/pәˈtenʃl/
потенцiйний прикм. (стосовно
потенції) potential /pәˈtenʃl/
потім присл. 1. afterwards
/ˈɑ:ftәwәdz US: ˈæftәwәdz/; then /ðen/:
спочатку перевіряй, а ~ довіряй first
try, then trust 2. (пізніше) later on
/ˈleıtәr ɒn/
потреб|а ж. 1. need /ni:d/: ~а в
естетичному задоволенні sentience
need; ~а відчувати себе членом
соціальної групи affiliation need; ~а
дітей у русі children’s need of movement; ~а самоповаги need for selfrespect; ~а в робочій силі manpower
need; ~и освіти educational need;
неусвідомлена/усвідомлена ~а unaware/aware need 2. (необхідність)
necessity /nıˈsesәtı/: тільки у разі
потреби на випадок ~и in case of
necessity; у цьому немає ~и there is no
necessity; requirement /rıˈkwaıәmәnt/:
естетичні ~и школярів pupils’
aesthetic requirements 3. (прагнення)
interest
/ˈıntrәst/:
задовольняти

наукові ~и студентів satisfy the
scientific interests of the students
потрiбн|ий прикм. 1. needed
/ˈni:dıd/: усе, що є ~им all that is
needed; needful /ˈni:dıfl/ 2. (необхідний) necessary /ˈnesәsәrı US:
ˈnesәserı/: ~ий рівень знань, умінь і
навичок necessary level of knowledge,
skills and habits; усе ~е everything
necessary 3. (бажаний) desired
/dıˈzaıәd/
потрібно безособ. 1. (необхідно) it
is necessary /ıt ız ˈnesәsәrı (US: ˈnesәserı)/ 2. (з відтінком повинності)
must + inf: /mʌst/: це ~ зробити it
must be done; have to /hæv tә/ 3. (слід,
рекомендується) one should + inf:
/wʌn ʃʊd/: цьому ~ приділити менше
часу one should give more time to it
для чого це все ~ ? what’s all this in add
of?

потроху присл. 1. (помалу) a little
/ә lıtl/: знати про все ~ know a little
of everything 2. (поступово) little
by little /lıtl baı lıtl/: ~ ми почали
розуміти little by little we began to
understand; gradually /ˈgrædʒʊlı/
потужний прикм. powerful
/ˈpaʊәfl]/: ~ стимул powerful stimulus
потурання
с.
connivance
/kәˈnaıvәns/: ліберальний стиль
характеризується ~м учням liberal
style is characterized by connivance of
pupils; connivancy /kәˈnaıvәnsı/
потурати дієсл. connive (at)
/kәˈnaıv (әt)/; indulge (in) /ınˈdʌldʒ
(ın)/
потяг ч. (прагнення, схильність)
inclination (for) /ˌınklıˈneıʃn (fәr)/;
bent (for) /bent (fәr)/; aspiraton (for)
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/ˌæspәˈreıʃn (fәr)/: ~ до знання
aspiration for knowledge
похвала ж. praise /preız/;
laudation /lɔ:ˈdeıʃn/
похвальн|ий прикм. 1. (гідний
похвали) praiseworthy /ˈpreızwɜ:ðı/;
laudable /ˈlɔ:dәbl/: ~ий вчинок/намір
laudable act/aim; creditable /ˈkredıtәbl/
2. (про відгук) complimentary
/ˌkɒmplıˈmentrı/
~а грамота certificate of merit; ~е слово
eulogy

початков|ий прикм. 1. initial
/ıˈnıʃl/: ~а підготовка initial training;
~і знання initial knowledge; first
/fɜ:st/: ~ий клас/опис first form/
description 2. (елементарний) elementary
/ˌelıˈmentrı/;
primary
/ˈpraımәrı US: ˈpraımerı/: ~а освіта
elementary [primary] education
3. (зародковий) incipient /ınˈsıpıәnt/:
~а стадія хвороби the incipient stage
of disease 4. (первісний) original
/әˈrıdʒәnl/: ~е значення original value
5. (вступний) opening /ˈәʊpәnıŋ/:
~ий абзац opening paragraph 6. (про
точку чи систему відліку) reference
/ˈrefrәns/ 7. осв. (про школу) амер.
elementary /ˌelıˈmentrı/; бр. primary
/ˈpraımәrı/: ~а школа elementary
[primary] school
почат|ок ч. 1. beginning /bıˈgınıŋ/:
~ок навчального року (у ВНЗ)
beginning of the academic year; ~ок
навчального року в школі beginning
of the school year; із самого ~ку from
the very beginning; commencement
/kәˈmensmәnt/: термін ~ку та кінця
виконання роботи commencement
and
completion
deadlines
for
performance of work 2. (дій) start
/stɑ:t/: ~ок життєвого шляху a start
in life; outset /ˈaʊtset/: добрий ~ок
вирішує половину справи the good
outset is half the way 3. (процесу,
явища) onset /ˈɒnset/ 4. (джерело)
origin /ˈɒrıdʒın US: ˈɔ:rәdʒın/; source
/sɔ:s/

похибк|а ж. 1. error /ˈerәr/:
ураховувати ~у allow for an error;
середня квадратна ~а root-meansquare error 2. (неточність) inaccuracy /ınˈækjurәsı/
походження с. 1. origin /ˈɒrıdʒın
US: ˈɔ:rәdʒın/: ~ видів біол. the origin of species; ~ слова origin of
a word; соціальне ~ social origin
2. (належність за народженням
тж) birth /bɜ:θ/: за ~м by birth
3. (місце виникнення) provenance
/ˈprɒvәnәns/ 4. (родовід) descent
/dıˈsent/: ~ людини the descent of
man; parentage /ˈpeәrәntıdʒ/
походити дієсл. 1. (брати початок від чогось) have* oneʼs origin in
smth / hæv .. ˈɒrıdʒın (US: ˈɔ:rәdʒın)
ın/ 2. (від роду) be* descended /bi:
dıˈsendıd/; come* (of) /kʌm (әv)/
3. (про причини) be* the result (of)
/bi: ðә rıˈzʌlt (әv)/
початки ч. мн. (знань) elements
/ˈelımәnts/: ~ математики the elements
of mathematics
брати ~ок begin; commence; originate in;
початків|ець
ч.
beginner вести ~ок з date form; давати ~ок чомусь give
/bıˈgınәr/: одержати групу ~ців take a rise to smth; initiate smth; із самого ~ку слід
group of beginners
зауважити... it is to be noted from the outset...
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почережно присл. in turn /ın
tɜ:n/; by turns /baı tɜ:nz/; alternately
/ˈɔ:ltәneıtlı/
почерк ч. hand (writing)
/ˈhænd(ˈraıtıŋ)/:
мати
гарний/
поганий ~ write a good/bad hand
почесн|ий прикм. 1. (який
користується пошаною) honourable
(амер. honorable) /ˈɒnәrәbl/ 2. (про
президію, звання тощо) honorary
/ˈɒnәrәrı/: ~е звання honorary status
3. (як вияв пошани) of honour /әv ˈɒnәr/:
~а грамота diploma of honour; ~е місце
place of honour
починати дієсл. 1. begin* /bıˈgın/:
~ з чогось begin with smth; start /stɑ:t/:
~ дії start operations 2. (справу тощо)
commence /kәˈmens/; set* up /set ʌp/
почуття с. 1. (у різн. знач.) sense
/sens/: ~ відповідальності/гумору/
міри/обов’язку sense of responsibility/
humour/proportion/duty 2. (емоція)
feeling /ˈfi:lıŋ/: ~ гордості feeling
of pride; стримувати свої ~ keep in
oneʼs feelings
поширен|ий прикм. 1. widespread
/ˈwaıdspred/: ~е уявлення widespread
notion; broadened /ˈbrɔ:dnıd/: ~а
програма broadened program(me)
2. (про думку) current /ˈkʌrәnt/: ~а
думка current opinions 3. (широко
застосовуваний) commonly used
/ˈkɒmәnlı ju:zd/ 4. (що трапляється
дуже часто) occuring frequently
/әˈkʌrıŋ ˈfri:kwәntlı/ 5. (панівний,
прийнятий) prevailing /prıˈveılıŋ/;
prevalent /ˈprevәlәnt/

ня, повсюдне існування) prevalence
/ˈprevәlәns/ 3. (численність) abundance /әˈbʌndәns/ 4. (масштабність)
extent /ıkˈstent/
поширення с. 1. (розповсюджування) expansion /ıkˈspænʃn/;
spreading /ˈspredıŋ/ 2. (ідей, знань
тощо) dissemination /dıˌsemıˈneıʃn/:
~ знань dissemination of knowledge
3. (висновків, теорії на щось) extension (to) /ıkˈstenʃn (tә)/ 4. (вістей,
чуток) circulation /ˌsɜ:kjʊˈleıʃn/
5. (розповзання) spread(ing) /ˈspred(ıŋ)/;
diffusion /dıˈfju:ʒn/
мати велике ~ be practiced on a large
scale

поширювати дієсл. 1. spread*
/spred/: ~ досвід spread the
know-how;
expand
/ıkˈspænd/
2. (розповсюджувати) propagate
/ˈprɒpәgeıt/ 3. (інформацію) broadcast*
/ˈbrɔ:dkɑ:st US: ˈbrɔ:dkæst/ 4. (ідеї
тощо) disseminate /dıˈsemıneıt/: ~
ідеї disseminate /ideas 5. (висновки,
теорію, положення на щось) carry
smth over to smth /ˈkærı .. ˈәʊvәr tә/;
extend smth to /ıkˈstend .. tә/
поширю|ватися дієсл. 1. extend
/ıkˈstend/: цей закон не ~ється на всіх
this law does not extend to everybody;
move /mu:v/; propagate /ˈprɒpәgeıt/
2. (займати більший простір) spread*
/spred/ 3. (про термінологію, теорії)
gain ground /geın graʊnd/ 4. (справджуватися ще для чогось) extend to
/ıkˈstend tә/; generalize to /ˈdʒenrәlaız
tә/
широко ~ий widely-distributed
пошук ч. 1. search(ing) /ˈsɜ:tʃ(ıŋ)/:
поширеність ж. 1. (наявність) ~ в Інтернеті search on the Internet;
occurrence /әˈkʌrәns/ 2. (переважан- ~ роботи job search; у ~ах чогось in
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search of smth; quest (for) /kwest (fәr)/:
~ досконалості quest for excellence;
seeking /ˈsi:kıŋ/: ~ нових шляхів у
науці seeking (of) new ways in science
2. (у таблиці, словнику) search; look
up /lʊk ʌp/ 3. (відшукання інформації) retrieval /rıˈtri:vl/: ~ даних/
інформації data/information retrieval
пошуковий прикм. searching
/ˈsɜ:tʃıŋ/
поява ж. 1. appearance /әˈpıәrәns/;
emergence /ıˈmɜ:dʒәns/ 2. (виникнення) uprising /ˈʌpraızıŋ/ 3. (випадок,
явище) occurrence /әˈkʌrәns/
появлятися див. з’являтися
пояснювальн|ий прикм. 1. (тлумачний) explanatory /ıkˈsplænәtrı
US: ıkˈsplænәtɔ:rı/: ~а записка
(до програми тощо) explanatory
note; ~ий текст explanatory text;
commentary; explicative /eksˈplıkәtıv/:
~ визначення explicative definition
2. (ілюстративний) illustrative
/ˈılәstrәtıv US: ıˈlʌstrәtıv/: ~і приклади
illustrative examples
пояснення
с. explanation
/ˌeksplәˈneıʃn/:
задовільне/зрозуміле/погане/хороше ~ satisfactory/
lucid/ poor/good explanation; давати
~ чомусь supply [offer] an explanation
for smth; furnish an explanation of
smth; уважно слухати ~ вчителя
listen attentively to the teacher’s
explanations; explaning /ıkˈspleınıŋ/:
~ нового матеріалу explaining new
material; elucidation /ıˌlu:sıˈdeıʃn/
поясн|ювати дієсл. 1. (тлумачити) explain /ıkˈspleın/: ~ювати
новий матеріал explain new material;
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~іть, що це означає will you explain
what this means?; це легко ~ити that
can easily be explained; explicate
/ˈeksplıkeıt/; clarify /ˈklærıfaı/: ~іть
свою думку clarify your meaning;
make* smth clear /meık .. klıәr/: ~имо
це на прикладі an example will make
this clear; interpret /ınˈtɜ:prıt/: ~ювати
значення слова interpret the meaning
of a word 2. (щось чимось) attribute
smth to smth /әˈtrıbju:t .. tә/ 3. (ілюструвати) illustrate /ˈılәstreıt/
пояснюватися дієсл. (про механізм явища, поведінки) be* explained
(by) /bi: ıkˈspleınd (baı)/; be*
accounted (for) /bi: әˈkaʊntıd (fәr)/
правд|а ж. (істина) truth /tru:θ/:
у цьому є частка ~и there is a grain of
truth in that; verity /ˈverıtı/: говорити
~у, а не видумувати say verity, and not
to fable; true /tru:/: я не впевнений, ~а
це чи ні I am not certain as to whether
this is true
правдив|ий прикм. 1. truthful
/ˈtru:θfl/; honest /ˈɒnıst/: ~а відповідь
honest [truthful] answer; faithful
/ˈfeıθfl /: ~а розповідь faithful
narrative 2. (істинний) true /tru:/:
жодне з тверджень не є ~им neither
statement is true
правдив|ість ж. truthfulness
/ˈtru:θflnıs/; uprightness /ˈʌpraıtnıs/:
виховування ~ості у дітей cultivation
of uprightness [truthfulness] in
children
правдоподiбний прикм. 1. verisimilar /ˌverıˈsımılәr/ 2. (імовірний)
probable /ˈprɒbәbl/; likely /ˈlaıklı/;
plausible /ˈplɔ:zәbl/: правдоподібне
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пояснення likely [plausible] explanation
правдоподiбність ж. 1. verisimilitude
/ˌverısıˈmılıtju:d/
2. (імовірність) probability /ˌprɒbәˈbılәtı/;
likelihood
/ˈlaıklıhʊd/;
plausibility /ˌplɔ:zәˈbılәtı/
правий прикм. right /raıt/; righthand /ˈraıt hænd/; dexter /ˈdekstәr/
правил|о с. 1. rule /ru:l/ (мн.
тж
regulations
/ˌregjʊˈleıʃnz/):
виключення з ~а an exception to the
rule; ~а внутрішнього розпорядку
interior regulations; порушення ~
violation of the rules [regulations];
~а правопису spelling rules; додержуватися ~ adhere to the rules; відступати від ~ deviate from the rules
[regulations]; за всіма ~ами according
to all the rules; за таким-то ~ом by
such-and-such rule; застосовувати
~о до чогось apply a rule to smth;
порушувати ~о depart from a rule;
пояснювати ~о прикладом exemplify
a rule; це ~о стосується всіх this
rule applies to all; як загальне ~о as
a general rule; generally 2. (принцип)
principle /ˈprınsәpl/: ~а поведінки
principles of conduct; відповідно до
~а on principle
як ~о generally: навчання в коледжі, як
~о, триває чотири роки college generally
lasts four years

правильн|ий прикм. 1. right
/raıt/: йти ~им шляхом keep on the
right track; ніхто у класі не спромігся
дати ~у відповідь no one in the class
could furnish the right answer; true
/tru:/: єдино ~ий шлях the only true

way 2. (який відповідає правилам)
correct /kәˈrekt/: ~е написання/розуміння (тексту тощо) correct spelling/understanding; ~ий фізичний
розвиток дитини correct physical
development of a child; proper /ˈprɒpәr/:
~е виховання дітей proper education
of children; ~е співвідношення між
навчальними предметами proper
correlation between subjects; just
/dʒʌst/: ~е зауваження/співвідношення just comment/ proportion
3. (закономірний) regular /ˈregjʊlәr/:
~е чергування роботи та відпочинку
regular alternation of work and rest
~е рішення sound decision

правильність ж. 1. (відсутність
помилок) correctness /kәˈrektnıs/:
~
мови/орфографії
correctness
of language/spelling; ~ прийомів
виховання correctness of upbringing
methods
2. (істинність) validity
/vәˈlıdәtı/ 3. (вимірів) precision
/prıˈsıʒn/ (не плутати зі словом
точність − accuracy)
правильно присл. 1. right(ly)
/ˈraıt(lı)/: ~ оцінювати свої вчинки
appraise oneʼs actions rightly 2. (без
помилок) correctly /kәˈrektlı/: ~
висловлювати свої думки express
oneʼs thoughts correctly; ~ говорити
іноземною мовою speak a foreign
language correctly; ~ говорити
рідною мовою speak [use] the mother
tongue correctly 3. (належним чином) properly /ˈprɒpәlı/: ~ поставлене завдання properly [correctly]
posed problem 4. (точно) accurately
/ˈækjәrәtlı/ 5. безособ. it is cor357
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rect [right] /ıt ız kәˈrekt [raıt]/
прав|о с. 1. right /raıt/: авторське
~о copyright; ~а дитини rights of
the child; ~а та обовˈязки rights and
duties [resposibilities]; ~о на освіту
right to education 2. (предʼявлюване
на щось) claim /kleım/ 3. (наука) law
/lɔ:/: громадянське/дитяче/трудове
~о community/children’s /labour law;
вивчати ~о study (for) the law
з повним ~ом rightfully; на ~ах
рукопису not for publication; printed as
manuscript

правовий прикм. 1. legal /ˈli:gl/:
~ий статус legal status; позаяк
Болонська декларація не є угодою
чи конвенцією, ~их обов’язків
країни, що її підписали, не мають
as the Bologna Declaration is not a
treaty or convention, there are no legal
obligаtions for the signatory states;
law /lɔ:/ 2. (юридичний) juridic(al)
/dʒʊәrıˈdık(l)/ 3. (що ґрунтується на
праві) lawful /lɔ:fl/; rightful /ˈraıtfl/
правознавство с. jurisprudence
/ˈdʒʊәrısˌpru:dәns/; legal sciences
/ˈli:gl ˈsaıәnsız/
правомiрн|ий прикм. lawful
/lɔ:fl/; legitimate /lıˈdʒıtımәt/: ~і дії
legitimate actions
правомiрність ж. lawfulness
/ˈlɔ:flnıs/;
legitimate
character
r
/lıˈdʒıtımәt ˈkærәktә /
правопис ч. spelling /ˈspelıŋ/:
навчання ~у teaching of spelling;
правила
~у
spelling
rules;
orthography /ɔ:ˈθɒgrәfı/: англійський/
український ~ English/Ukrainian
orthography [spelling]
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програма контролю ~у spell-checker

правописн|ий прикм. spelling
/ˈspelıŋ/: ~а помилка spelling mistake;
orthographical /ˌɔ:θәˈgræfıkl/
правопорушення с. delinquency
/dıˈlıŋkwәnsı/; offence /әˈfens/
правопорушник ч. delinquent
/dıˈlıŋkwәnt/: малолітній ~ juvenile
delinquent; offender /әˈfendәr/
будинок для малолітніх ~ів community home; виправний заклад для
неповнолітніх ~ів reformatory

правопорядок ч. rule of law /ru:l
әv lɔ:/; law and order /lɔ: әnd ˈɔ:dәr/:
порушувати ~ vіolate law and order
правосвідомість ж. legal consciousness /ˈli:gl ˈkɒnʃәsnıs/
прагматизм ч. pragmatism
/ˈpræmәtz(ә)m/: дотримуватися ~у
exercise pragmatism
прагматичний прикм. pragmatic(al) /prægˈmætık(l)/: ~ тип
спіл ку вання pragmatic kind of
communication
прагнення с. 1. aspiring
/әˈspaıәrıŋ/: ~ до постійного вдосконалення aspiring for constant
improvement;
aspiration
(for)
/ˌæspәˈreıʃn (fәr)/: ~ до знань
aspiration for knowledge; striving
(for) /ˈstraıvıŋ (fәr)/: властиве молоді
~ до незалежності preadult strivings
for independence; ~ до дій striving for
action 2. (намір) aim /eım/
прагнути дієсл. 1. aspire (to)
/әˈspaıәr (tә)/; aim (at) /eım (әt)/;
strive* (for) /straıv (fәr)/: ~ до знань/
перемоги strive for knowledge/
victory 2. (домагатися) seek* /si:k/:
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~ навчитися чомусь seek to learn
smth
практи|ка ж. 1. (у різн. знач.)
practice /ˈpræktıs/: ~ка викладання/
виховання teaching /educational practice; педагогічна ~ка student teaching practice; звіт про педагогічну
~ку student teaching practice report;
тривалість педагогічної ~ки length of
the period of student teaching practice;
керувати
педагогічною
~кою
supervise student teaching practice;
навчитися чомусь на ~ці learn smth
through practice; застосовувати
знання/навички на ~ці apply oneʼs
knowledge in practice; ~ка свідчить
we know from practice; вам потрібно
більше ~ки what you need is more
practice; три години ~ки щодня
three hours practice a day 2. (прийоми
і навички) practical experience
/ˈpræktıkl ıkˈspıәrıәns/ 3. (частина
навчального процесу) practical work
/ˈpræktıkl wɜ:k/; probation /prәˈbeıʃn
US: prәʊˈbeıʃn/ 4. (вправи з якогось
предмета) praxis /ˈpræksıs/
проходити ~ку do practical work; увійти
у ~ку become customary

практикант ч. 1. probationer
/prәˈbeıʃnәr US: prәʊˈbeıʃnәr/ 2. (стажер) trainee /treıˈni:/
практикум ч. 1. (навчальний
посібник) Laboratory Manual for
[in] smth /lәˈbɒrәtrı (US: ˈlæbrәtɔ:rı)
ˈmænjʊәl fәr/ 2. (заняття) laboratory
work [exercises] /lәˈbɒrәtrı (US:
ˈlæbrәtɔ:rı)
wɜ:k
[ˈeksәsaızız]/;
practical work /ˈpræktıkl wɜ:k/:
~ з електротехніки practical

work in electrical engineering
практичн|ий прикм. 1. (у різн.
знач.) practical /ˈpræktıkl/: ~а діяльність practical activity; ~е володіння
іноземною мовою practical command
[mastery] of a foreign language; ~е
застосування набутих знань practical
application [use] of the knowledge
acquired; ~ий досвід practical
experience; ~і завдання practical
assignments; ~і заняття practical
training [courses]; підготувати учнів
до ~ої діяльності prepare the pupils for
practical activity 2. (економний, вигідний) efficient /ıˈfıʃnt/ 3. (прикладний)
applied /әˈplaıd/: ~а медицина applied
medicine
практичність ж. 1. (можливість
застосування на практиці) practicality /ˌpræktıˈkælәtı/ 2. (доцільність)
practicability
/ˌpræktıkәˈbılәtı/
3. (перевага при застосуванні)
advantage in practice [in use] /әdˈva:ntıdʒ
(US: әdˈvæntidʒ) ın ˈpræktıs [ju:s]/
практично присл. practically
/ˈpræktıklı/; for practical purposes
/fәr ˈpræktıkl ˈpɜ:pәsız/; in practice /ın
ˈpræktıs/
працевлаштування с. placing
in a job /ˈpleısıŋ ın ә dʒɒb/; job
placement /dʒɒb ˈpleısmәnt/: дані про
~ job placement results; employment
/ımˈplɒımәnt/
працездатний прикм. 1. (здатний
до праці) capable of working /ˈkeıpәbl
әv ˈwɜ:kıŋ/; able to work /eıbl tә wɜ:k/
2. (спроможний багато працювати) possessing great capacity for work
/pәˈzesıŋ greıt kәˈpæsәtı fәr wɜ:k/
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працездатність ж. (фізична
здатність до праці) ability [capacity]
to work /әˈbılәtı [kәˈpæsәtı] tә wɜ:k/;
working capacity /ˈwɜ:kıŋ kәˈpæsәtı/:
знижена ~ reduced working capacity
працiвник ч. 1. worker /ˈwɜ:kәr/:
відповідальний/кваліфікований ~ responsible/ skilled worker; ~ розумової
праці brain-worker; ~и освіти та
науки education, academic and research
workers 2. (посадова особа) official
/әˈfıʃl/ 3. (службовець) employee
/ˌemplɔıˈi:/
працьовитість ж. (старанність)
assiduity /ˌæsıˈdju:әtı US: ˌæsıˈdu:әtı/
працювати дієсл. 1. (у різн. знач.)
work /wɜ:k/: уміння ~ ability to work;
~ за графіком work to (the) schedule;
~ за новим навчальним планом
work according to new curriculum; ~
над дисертацією work on a thesis; ~
над книгою work at a book 2. (функціювати) function /ˈfʌŋkʃn/; operate
/ˈɒpereıt/: ~ за таким-то принципом
operate on such-and-such principle;
be* in operation /bi: ın ˌɒpәˈreıʃn/
3. (здійснювати діяльність) act
/ækt/: ~ перекладачем act as an interpreter
прац|я ж. 1. labour (амер.
labor) /ˈleıbәr/: охорона ~і підлітків
safeguarding juvenile labo(u)r;
продуктивність/умови ~і labo(u)r productivity/conditions; творча/
фізична ~я creative/manual labo(u)r; work /wɜ:k/: посильна ~я
work within oneʼs power; розумова
~я mental [brain] work; суспільно
корисна ~я socially useful work
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2. (науковий твір) (scholarly) work
/(ˈskɒlәlı)/; treatise /ˈtri:tız US: ˈtri:tıs/
~і наукового товариства (періодичне
видання) transactions; (разове видання)
proceedings

превентивн|ий прикм. preventive
/prıˈventıv/: ~і заходи preventive
measures
предмет ч. 1. subject /ˈsʌbdʒıkt/:
головний [стрижневий] ~ main
[core] subject; обовˈязковий (навчальний) ~ compulsory subject; ~
за вибором elective subject; ~и,
передбачені шкільною програмою
subjects in the school curriculum;
ви зрозумієте цей ~ у міру того як
будете заглиблюватися в нього you
will understand the subject as you
go along; старанно працювати над
~ами, винесеними на екзаменаційну
сесію grind away at examination
subject 2. (тема) subject(-matter)
/(ˈmætәr)/: ~ наукового дослідження
subject of scientific research; topic
/ˈtɒpık/; theme /ˈθi:m/ 3. (навчальний
курс) course /kɔ:s/: обов’язковий ~
(на відміну від факультативу) credit
course 4. (річ) article /ˈɑ:tıkl/; thing
/θıŋ/; object /ˈɒbdʒıkt/: ~и побуту
objects of the day
базові шкільні ~и three r’s – ReadingwRiting-aRithmetic

представлення с. (когось комусь)
introduction /ˌıntrәˈdʌkʃn/
представ|ляти дієсл. 1. (знайомити)
introduce
/ˌıntrәˈdju:s
US: ˌıntrәˈdus/; present /prıˈzent/
2. (демонструвати, показувати)
display /dıˈspleı/; present 3. (до-
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кази, довідки) bring* /brıŋ/; deliver
/dıˈlıvәr/ 4. (на розгляд, випробування
тощо) present (for): ~ити питання
на обговорення present a subject
to discussion; submit (for) /sәbˈmıt
(fәr)/: ~ляти дипломну роботу
present [submit] a graduation thesis
5. (бути виразником чогось)
represent /ˌreprıˈzent/: недостатньо
~лені меншини under-represented
minorities 6. (до нагороди тощо)
recommend [put*] smb for /ˌrekәˈmend
[pʊt] .. ( fәr)/
представник ч. 1. representative
/ˌreprıˈzentәtıv/: багато ~ів різних
громадських організацій були
присутніми на симпозіумі many
representatives of different social
organizations attended the symposium;
representant /ˌreprıˈzentәnt/ 2. (виразник чиїхось інтересів) spokesman
/ˈspәʊksmæn/ 3. (зразок) specimen
/ˈspesımın/
пред’явлення с. 1. producing
/prәˈdju:sıŋ US: prәˈdu:sıŋ/; presentation /ˌpreznˈteıʃn US: ˌpri:zenteıʃn/
2. (позову) bringing /ˈbrıŋıŋ/
пред’являти дієсл. 1. (показувати) present /prıˈzent/; produce
/prәˈdju:s US: prәˈdu:s/; show /ʃәʊ/:
~ докази show [present] proofs;
produce evidence 2. (заявляти про
щось) bring*/brıŋ/; make* /meık/: ~
однакові вимоги до дитини вдома й
у школі make equal [similar] demands
on the child at home and at school;
raise /reız/: ~ право на щось raise a
claim to smth
~

вимоги

до

чогось

[place]

requirements

for

[on]

smth

презентація ж. presentation
(party) /ˌpreznˈteıʃn US: ˌpri:zenteıʃn
(ˈpɑ:tı)/
прерогатива ж. prerogative
/prıˈrɒgәtıv/
преса ж. (журналісти) the press
/ðә pres/
прес-конференція ж. press conference /pres ˈkɒnfәrәns/
престиж ч. prestige /preˈsti:ʒ/
претендент ч. 1. pretender (to)
/prıˈtendәr (tә)/; aspirant (to) /әˈspaıәrәnt (tә)/ 2. (на посаду) candidate
(for) /ˈkændidәt US: ˈkændıdeıt (fәr)/;
applicant /ˈæplıkәnt/: виявляти рівень
кваліфікації ~ів на посаду check on
the past experience of the applicants
претендувати дієсл. 1. (на щось)
pretend (to) /prıˈtend (tә)/; have* a
claim (on) /hæv ә kleım (ɒn)/ 2. (на
посаду) candidate (for) /ˈkændidәt US:
ˈkændıdeıt (fәr)/
претензі|я ж. 1. claim /kleım/:
мати ~ю на щось have a claim on
smth 2. (переважно безпідставна)
pretension /prıˈtenʃn/; challenge
/ˈtʃælındʒ/ 3. (скарга) complaint
/kәmˈpleınt/ 4. (невдоволення) grudge
/grʌdʒ/
при прийм. 1. (біля, поблизу) by
/baı/; at /әt/; near /nıәr/ 2. (означає
приєднання до чогось) attached to
/әˈtætʃt tә/ 3. (під час, у ході) in /ın/;
during /ˈdjәrıŋ US: ˈdʊәrıŋ/
4. (у
момент) at; when /wen/ 5. (у присутності) in the presence of /ın ðә
ˈprezns әv/; before /bıˈfɔ:r/: ~ дітях
impose before the children 6. (владі тощо)
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under /ˈʌndәr/: ~ цараті under the tzar;
at; when 7. (для) in /ın/ 8. (тоді, коли)
as /әz/ 9. (при позначенні обставини
дії) by /baı/: ~ світлі by light; when
(+ger.) 10. (за умови, що...) provided
/prәˈvaıdıd/
прибирати дієсл. 1. (видаляти)
remove /rıˈmu:v/; dispose (of)
/dıˈspәʊz (әv)/ 2. (ховати) put* (away)
/pʊt (әˈweı)/ 3. (упорядковувати) do*
/du:/; tidy up /ˈtaıdı ʌp/
прибiчник ч. supporter /sәˈpɔ:tәr/;
adherent /әdˈhıәrәnt/
приблизн|ий прикм. 1. approximate /әˈprɒksımәt/; rough /rʌf/:
~а оцінка відповідей учнів rough
estimation of pupils’ answers; це дасть
вам ~е уявлення this will give you a
rough idea 2. (спробний, попередній)
tentative /ˈtentәtıv/: ~ий план лекції
tentative lecture plan
приблизно присл. 1. (близько)
about /әˈbaʊt/; around /әˈraʊnd/; approximately /әˈprɒksımәtlı/: вельми ~
highly approximately 2. (грубо) coarsely
/ˈkɔ:slı/; roughly /ˈrʌflı/ 3. (певного
порядку) in [of] the order of /ın [әv] ðә
ˈɔ:dәr әv/; in the neighbourhood [амер.
neighborhood] /ın ðә ˈneıbәrhʊd/
привабливий прикм. attractive
/әˈtræktıv/; attraction /әˈtrækʃn/
привабливість ж. attractiveness
/әˈtræktıvnıs/: ця професія втратила
свою ~ the profession has lost its
attractiveness
приваблю|вати дієсл. (викликати інтерес) attract /әˈtrækt/: ця ідея
мене не ~є this idea doesn’t attract
me; make* appeal /meık әˈpi:l/: нас
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надзвичайно ~вала його логіка та
реалістичність his logic and reality
made a profound appeal to us
приватн|ий прикм. 1. private
/ˈpraıvıt/: ~а освіта/школа private
education /school; ~е підприємство
private [privately-owned] enterprise;
~ий капітал/тьютор/фонд private
capital/tutor/funds 2. (неофіційний)
nonofficial /ˌnɒnәˈfıʃl/
приведений дієприкм. прикм.
brought /brɔ:t/; led /led/
приведення с. (до певного стану)
putting /ˈpʊtıŋ/: ~ до ладу putting in
order; setting /ˈsetıŋ/: ~ в рух setting
in motion; bringing /ˈbrıŋıŋ/
~ в дію actuating; actuation

привер|тати дієсл. 1. (примушувати звернути увагу) draw*
/drɔ:/; attract /әˈtrækt/: ~тати чиюсь
увагу до чогось attract [draw] smbʼs
attention to smth; claim /kleım/: ця
нова методика ~нула до себе увагу
багатьох учителів this new procedure
has claimed the attention of many
teachers 2. (спонукати приєднатися до
когось/чогось) encourage /ın-ˈkʌrıdʒ/:
~тати учнів до вирішення проблеми
encourage pupils to solve the problem
прив|ід ч. 1. (підстава) occasion
/әˈkeıʒn/: з ~оду on the occasion;
apropos (of) /ˈæprәpәʊ (әv)/; cause
/kɔ:z/; ground /graʊnd/ 2. (відмовка)
pretext /ˈpri:tekst/
із цього ~оду as regards this

приводити дієсл. 1. (спричиняти)
lead* (to) /li:d (tә)/; cause /kɔ:z/ 2.
(доводити до чогось) drive* smth to
smth /draıv ... tә/ 3. (встановлювати в
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певне положення) bring* /brıŋ/; position
приєднувати дієсл. 1. join /dʒɔın/;
/pәˈzıʃn/
adjoin /әˈdʒɔın/ 2. (прикріпляти)
~ в рух activate; actuate; drive
attach /әˈtætʃ/
привчати дієсл. 1. accustom
приєднуватися дієсл. 1. join (up;
/әˈkʌstәm/: ~ дітей до дисципліни with) /ˈdʒɔın (ʌp, wıð)/: ~ до рішення
accustom children to discipline; join in the resolution 2. (до думки
habituate /hәˈbıtjʊeıt/ 2. (тренувати) тощо) accede (to) /әkˈsi:d (tә)/: ~ до
train /treın/: ~ учнів до самостійних чиєїсь думки accede to smbʼs opinion
досліджень train pupils in habits of 3. (до підписання чогось) subscribe /
independent inquiry
sәbˈskraıb/
пригадувати дієсл. recall /rıˈkɔ:l/;
призводит|и дієсл. 1. (до чогось)
recollect /ˌrekәˈlekt/: ~ пройдене lead* /li:d/: ~и до негативних на[вивчене] раніше recollect [recall] слідків lead to unfortunate results; це
what one has learned
ніколи не ~ь до значних змін it does
придатний прикм. 1. (відповідає never lead to considerable changes;
даному застосуванню) applicable result (into) /rıˈzʌlt (ˈıntә)/; drive*
/ˈæplıkәbl/; suitable (for) /ˈsu:tәbl (fәr)/ /ˈdraıv/ 2. (спричиняти) cause /kɔ:z/
2. (що відповідає вимогам) fit /fıt/
призначення с. 1. (заздалегідь
мало~ для чогось of little use for smth
дати, строку тощо) fixing /ˈfıksıŋ/:
придатн|ість ж. 1. (відповідність ~ дня зборів fixing of date for a meetвимогам) fitness /ˈfıtnıs/; validity ing; setting /ˈsetıŋ/ 2. (на посаду)
/vәˈlıdәtı/: психологія професійної appointment /әˈpɔıntmәnt/: система
~ості psychology of professional ~ вчителів system of appointment
validity 2. (доречність) applicabi- teachers 3. (розподіляння для
lity /ˌæplıkәˈbılәtı/; suitableness використання) allotment /әˈlɔtmәnt/;
/ˈsu:tәblnıs/; suitability /ˌsu:tәˈbılәtı/
assignment /әˈsaınmәnt/ 4. (функція,
придивлятися дієсл. 1. look мета) function /ˈfʌŋkʃn/; purpose
closely [attentively] (at) /lʊk klәʊzlı /ˈpɜ:pәs/
[әˈtentıvlı] (әt)/ 2. (звикати) get
признач|ати дієсл. 1. (визначати
accustomed (to) /get әˈkʌstәmd (tә)/ дату, час, ціну тощо) assign /әˈsaın/:
приділ|яти дієсл 1. spare /speәr/; ~ати теми для доповідей assign
give* /gıv/: треба ~ити цьому увагу it topics for reports; ~ати когось на
should be given consideration 2. (час) чергування assign smb to duty; fix
find* /faınd/: ~яти час чомусь find /fıks/: ~ити день зборів fix the day for
time for smth
the meeting; set* /set/: ~ати строк для
придумувати дієсл. think* of чогось set a term to smth; ~ати час
/θıŋk әv/: ~ приклад/речення think (для консультації, зборів тощо) set
of an example/a sentence; див. тж the time [hours] 2. (на посаду тощо)
вигадувати
appoint /әˈpɔınt/: ~ати класним
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керівником appoint as a form master
[mistress]; ~ати на роботу вчителем
appoint as a teacher 3. (для використання,
виконання)
intend
/ınˈtend/: бути ~еним для дітей be
intended for children; assign /әˈsaın/
4. (планувати зустріч, нараду тощо) schedule /ˈʃedju:l US: ˈskeʤʊl/
признача|тися дієсл. be* designed
[intended, meant] for smth /bi: dıˈzaınd
[ınˈtendıd, ment]/: книга ~ється для
студентів другого курсу this book is
intended for the second-year students
приймання с. 1. accepting
/әkˈseptıŋ/; acceptance /әkˈseptәns/
2. (у члени організації) reception
(into) /rıˈsepʃn (ˈıntә)/ 3. (для використання) adoption /әˈdɔpʃn/
приймати дієсл. 1. (у різн. знач.)
take* /teık/: ~ рішення take a decision
2. (в експлуатацію) accept /әkˈsept/
3. (у проектах, розрахунках) adopt
/әˈdɔpt/; take* /teık/ 4. (визнавати,
погоджуватися з чимось) accept: ~
виклик/гіпотезу/пропозицію accept
the challenge /a hypothesis/an offer;
він прийняв пропозицію очолити
кафедру фізики he accepted the call to
the chair of physics 5. (припускати)
count as /kaʊnt әz/; designate as
/ˈdezıgneıt әz/; recognize /ˈrekәgnaız әz/;
call /kɔ:l/ 6. (зараховувати до…) admit
/әdˈmıt/: ~ до школи admit to school; receive
(to, into, among) /rıˈsi:v (tә, ˈıntә, әˈmʌŋ)/
7. (ухвалювати) adopt; pass /pɑ:s US:
pæs/; carry /ˈkærı/: ~ резолюцію carry
[pass] a resolution
прийнятий прикм. accepted
/әkˈseptıd/;
adopted
/әˈdɔptıd/;
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assumed /әˈsju:md US: әˈsu:md/;
established /ıˈstæblıʃt/: ~ порядок
established order; received /rıˈsi:vd/
прийнятний прикм. 1. acceptable
/әkˈseptәbl/: це найменш ~ варіант
this is the least acceptable variant;
adoptable /әˈdɔptәbl/ 2. (допустимий)
admissible /әdˈmısәbl/; warrantable
/ˈwɒrәntәbl US: ˈwɔ:rәntәbl/ 3. (обґрунтований) reasonable /ˈri:znәbl/
прийнятність ж. 1. acceptability
/әkˌseptәˈbılәtı/
2.
(допустимість) admissibility /әdˌmısәˈbılәtı/;
adoptability /әˌdɔptәˈbılәtı/
прийняття с. 1. (схвалення)
acceptance /әkˈseptәns/ 2. (для користування) adoption /әˈdɔpʃn/: ~ нового
способу виробництва the adoption
of the new process [technology]
3. (у члени організації) reception (into)
/rıˈsepʃn (ˈıntә)/
~ рішень decision making

прийом ч. 1. (спосіб) procedure
/prәˈsi:dʒәr/; method /ˈmeθәd/: ~ заучування rote method; ~и пояснення
навчального матеріалу methods of
explanation of study material; technique
/tekˈni:k/: ~и виховання techniques
[methods] of education [upbringing];
~и повторення і закріплення methods
of revision [recapitulation] and consolidation; варіювати ~и навчання
vary teaching techniques; штучний ~
an implicit technique 2. (відвідувачів
тощо) reception /rıˈsepʃn/: години
~у reception hours 3. (зарахування
до навчального закладу) admission
/әdˈmıʃn/: ~ до аспірантури admission
to a post-graduate course [training];
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правила ~у до навчальних закладів rules and regulations in regard to
admission to educational establishments; enrolment /ınˈrәʊlmәnt/: ~ до
педагогічних навчальних закладів
enrolment of students to teacher
training institutions
приклад
ч. 1. example
/ıgˈzɑ:mpl US: ıgˈzæmpl/: повчальний/хрестоматійний/яскравий
~
instructive/paradigmatic/striking
example; на конкретних ~ах by
concrete examples; брати ~ з когось
follow smbʼs example; наводити ~
give [cite] an example; ви не можете
навести мені ~ вживання слова? can
you give me an example of how the word
is used? візьмемо такий ~ let’s take the
following example; з цього ~у видно,
що ... it can be seen from this example
that …; розповсюдженим ~ом чогось
є … a common example of smth is …;
цей ~ допомагає зрозуміти значення
слова the example helps to bring out
the meaning of the word; instance
/ˈınstәns/: вражаючий/знайомий/
рідкісний ~ striking/familiar/rare
instance; кількість цих ~ів можна
було б збільшити such instances
could be multiplied; case in point /keıs
ın ˈpɔınt/ 2. (вправа, задача) exercise
/ˈeksәsaız/ 3. (зразок) sample /sɑ:mpl
US: sæmpl/ 4. (ілюстрація) illustration /ˌılәˈstreıʃn/: супроводжувати пояснення ~ами accompany
explanations with illustrations

2. (направляти зусилля на щось)
apply; exert /ıgˈzɜ:t/: прикласти усі
зусилля варто − докладати зусилля
exert every effort
прикладн|ий прикм. (не теоретичний – про науку, теорію)
applied /әˈplaıd/: ~а лінгвістика/
математика/психологія applied linguistics/mathematics/
psychology;
~е дослідження applied research;
прикладні науки applied sciences
прикрiплення с. (взяття на
облік) registration /ˌredʒıˈstreıʃn/
прикріпляти дієсл. (брати на
облік) register (at) /ˈredʒıstәr (әt)/
прилад ч. 1. (пристрій) apparatus /ˌæpәrˈrætәs/; device /dıˈvaıs/
2. (переважно вимірювальний)
instrument /ˈınstrʊmәnt/; meter /ˈmi:tәr/
приладдя с. 1. implements
/ˈımplımәnts/: письмове ~ writing
implements; tackle /ˈtækl/ 2. (комплект) outfit /ˈaʊtfıt/; equipment
/ıˈkwıpmәnt/
наочне ~ teaching aid

применшування с. underestimation /ˌʌndәrˌestıˈmeıʃn/; depreciation /dıˌpri;ʃıˈeıʃn/
применшувати дієсл. 1. underestimate /ˌʌndәrˈestımeıt/: ~ значення
чогось underestimate the importance
of smth; ~ труднощі (виховання
тощо) underestimate difficulties
2. (умаляти) detract (from) /dıˈtrækt
(frәm)/: ~ достоїнства чогось detract
from convenience of smth
примiрник ч. copy /ˈkɒpı/: перший
бути типовим ~ом чогось typify smth
прикладати дієсл. 1. apply /әˈplaı/; ~ original copy; сигнальний ~ (книги)
impose /ımˈpәʊz/; impress /ımˈpres/ advance copy
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подавати щось у двох/трьох ~ах
(про документи) present [submit] smth in
duplicate/ triplicate

примітивiзм ч. primitiveness
/ˈprımıtıvnıs/; primitivism /ˈprımıtıvızm/
примітивний прикм. primitive
/ˈprımıtıv/; primal /ˈpraıml/
примiтк|а ж. 1. note /nәʊt/:
дивись ~у в кінжці книги see the note
at the end of the book 2. (коментар)
comment /ˈkɒment/ 3. (виноска внизу
сторінки) footnote /ˈfutnәʊt/ 4. (пояснення) annotation /ˌænәˈteıʃn/
примiтний прикм. 1. (помітний)
notable /ˈnәʊtәbl/; noticeable /ˈnәʊtısәbl/
2. (що впадає в око) conspicuous
/kәnˈspıkjʊәs/; prominent /ˈprɒmınәnt/
примiщення с. apartment /әˈpa:tmәnt/; room /ru:m/: класне ~ classroom
примус ч. (силування) constraint
/kәnˈstreınt/; enforcement /ınˈfɔ:
smәnt/
примусов|ий прикм. 1. forced
/fɔ:st/: ~а праця forced labour (амер.
labor); ~ий вибір forced choice
2. (обовʼязковий для всіх) compulsory
/kәmˈpʌlsәrı/; coercive /kәʊˈɜ:sıv/:
заходи ~ого характеру measures of
coercive character
приму|шувати дієсл. 1. force
/fɔ:s/; compel /kәmˈpel/: він нічого
не робить, поки його не ~сиш he
never does anything unless compelled to; constrain /kәnˈstreın/: ~сити
слухатися
constrain
obedience
2. (зробити щось) coerce /kәʊˈɜ:s/:
~сити замовкнути coerce into silence
3. (спонукати) impel /ımˈpel/; urge
/ˈɜ:dʒ/
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принаймні присл. at least /әt
li:st/: було, ~, три можливості there
were at least three alternatives; at any
rate /әt ˈenı ˈreıt/
приносити дієсл. 1. bring* /brıŋ/;
fetch /fetʃ/ 2. (давати в результаті)
bring* in /brıŋ ın/ 3. (доставляти)
deliver /dıˈlıvәr/
~ користь be of use [benefit]

принцип ч. 1. principle /ˈprınsәpl/:
педагогічні та психологічні ~и
навчання (якомусь предмету)
educational
and
psychological
principles underlying the teaching (of);
основні ~и виховання та навчання
fundamental principles of education;
основні ~и теорії the main principles
of the theory; ~ природовідповідності
nature-conformity principle; ~ історизму у викладанні principle of
historical approach in teaching; ~
свідомого засвоєння знань principle
of conscious assimilation [acquisition]
of knowledge; провідний ~ leading
principle; у ~і in principle; as a matter
[question] of principle; це порушує
основний ~ it violates a fundamental
principle 2. (концепція) concept
/ˈkɒnsept/: модульний ~ побудови
чогось
building-block
concept
3. (закон) law /lɔ:/: ~ аналогії law of
assimilation; ~ повторення (вправи)
law of repetition
принципов|ий прикм. 1. (засадничий) fundamental /ˌfʌndәˈmentl/;
basic /ˈbeısık/ 2. (повʼязаний із
поглядами) of principle /әv ˈprınsәpl/:
~е питання a matter of principle
принциповість ж. adherence to
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principle(s) /әdˈhıәrәns tә ˈprınsәpl(z)/
принципово присл. 1. (з принципу)
on principle /ɒn ˈprınsәpl/ 2. (у принципі) in principle /ın ˈprınsәpl/ 3. (по
суті) in essence /ın ˈesns/
припадати дієсл. (на щось, збігатися з чимось) fall* at smth /fɔ:l әt/
~ на долю account for; be a share of

припинення с. 1. (завершення)
ceasing /ˈsi:sıŋ/; end(ing) /end(ıŋ)/;
termination /ˌtɜ:mıˈneıʃn/ 2. (переривання) interruption /ˌıntәˈrʌpʃn/:
~ занять interruption of studies;
closure /ˈklәʊʒәr/: ~ занять у школах
на тиждень a one-week closure of
schools 3. (призупинення) suspension
/sәˈspenʃn/ 4. (особл. раптове) cut
/kʌt/
припиняти дієсл. 1. (закінчувати) end /end/; terminate /ˈtɜ:mıneıt/
2. (зупиняти) stop /stɒp/ 3. (переривати)
interrupt /ˌıntәˈrʌpt/; cut* off /kʌt ɒf
(US: ɔ:f)/: ~ дебати cut off a debate
4. (залишати) abandon /әˈbændәn/:
~ експлуатацію чогось abandon smth
5. (якусь небажану еволюцію) recover from smth /rıˈkʌvәr frәm/
~ дебати close the debate; ~ обговорення
питання dismiss the subject

припинят|ися дієсл. end /end/;
terminate /ˈtɜ:mıneıt/; come* to
an end /kʌm tә әn end/; break* up
/ˈbreık ʌp/: заняття у школі ~ься наступного тижня school will break up
next week
припис ч. 1. (настанова, інструкція) direction(s) /dıˈrekʃn(z)/;
instructions /ınˈstrʌkʃnz/; order
/ˈɔ:dәr/ 2. (щось дописане до чогось,

приписка) note /nәʊt/; annotation
/ˌænәˈteıʃn/; comment /ˈkɒment/
приписувати дієсл. 1. (чомусь
якесь значення) assign /әˈsaın/:
помилково ~ цитату Шекспіру
assign a quotation errouneously to
Shakespeare 2. (вважати належним
комусь, чомусь) accredit to smb/smth
/әˈkredıt tә/ 3. (вважати властивим
чомусь) ascribe [attribute, trace] to
smth /әˈskraıb [әˈtrıbju:t, treıs]/
припус|кати дієсл. 1. assume
/әˈsju:m US: әˈsu:m/: можна ~тити,
що... one can assume that…; ~кати
супротивне assume [suppose] the
contrary; suppose /sәˈpәʊz/: ~тимо,
що... suppose [let us assume] that...;
accept /әkˈsept/: я ~каю, що ця
пропозиція може бути відхилена
I accept that the proposal may be
defeated 2. (вважати належним
чомусь) presume /prıˈzju:m US:
prıˈzu:m/ 3. (очікувати) anticipate
/ænˈtısıpeıt/; expect /ıkˈspekt/
припустим|ий прикм. 1. (гіпотетичний)
hypothetic(al)
/ˌhaıpәˈθetık(l)/ 2. (який не викликає заперечень) assumed /әˈsju:md
US: әˈsu:md/; presumed /prıˈzju:md US:
prıˈzu:md/ 3. (який сприймається
як доказ) admissible /әdˈmısәbl/:
слугувати ~им доказом be taken
as admissible evidence 4. (гаданий,
можли вий)
conjectural
/kәnˈdʒektʃәrәl/ 5. (прийнятний)
acceptable /әkˈseptәbl/
припустімо (вставне слово) let
us take /let әs teık/; let us assume /let
әs әˈsju:m (US: әˈsu:m)/
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припущення с. 1. (передумова
в міркуваннях, при доведенні)
assumption /әˈsʌmpʃn/: довільне/
помилкове ~ ad hoc/erroneous
assumption; зважаючи на це ~ on this
assumption; нічим не обґрунтоване
~ unwarrantable assumption; premise
/ˈpremıs/: виходити з ~, що ... make smth
on the premise of... 2. (дещо можливе)
presumption /prıˈzʌmpʃn/: це було лише
~ it was a mere presumption 3. (гіпотеза) hypothesis /haıˈpɒθәsıs/ (pl.
hypotheses /haıˈpɒθәsi:z/): висувати/
підтерджувати/формулювати
~
advance/confirm/propose a hypothesis; можна виходити з ~, що...;
it may be hypothesized that...; за
~м... by hypothesis...; conjecture
/kәnˈdʒektʃәr/: зробити ~ hazard a
conjecture; обґрунтоване/помилкове/
правильне ~ well-founded/ erroneous/
right conjecture 4. (думка, ідея)
proposal /prәˈpәʊzl/: висувати ~
(про те, що...) make a proposal
(that...); suggestion / sәˈdʒesʧәn US:
sәgˈdʒesʧәn/: 5. (те, що не ґрунтується на фактах) supposition
/ˌsʌpәˈzıʃn/ 6. (очікування, розрахунок
на щось) anticipation /ænˌtısıˈpeıʃn/;
expectation /ˌekspekˈteıʃn/
приріст ч. 1. (збільшування)
augmentation /ˌɔ:gmenˈteıʃn/; gain
/geın/; growth /grәʊθ/; increase /ˈınkri:s/:
~ населення increase in [of] population
2. (розростання) accretion /æˈkri:ʃn/
природ|а ж. 1. nature /ˈneıtʃәr/:
закон ~и law of nature; вивчати/
любити/спостерігати ~у study/love/
observe nature; траплятися у ~і occur
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in nature 2. (характер чогось) nature
/ˈneıtʃәr/; character /ˈkærәktәr/
природжен|ий прикм. 1. (про
здібність, талант, ваду тощо)
inborn /ˌınˈbɔ:n/: ~а вада inborn
defect; innate /ıˈneıt/: ~і здібності
inborn [innate] abilities [faculties]
2. (про людину) a born /ә bɔ:n/: ~ий
оратор a born orator
природн|ий прикм. 1. (антонім
штучний) natural /ˈnætʃrәl/: ~є бажання natural desire [wish]; ~і
багатства/явища natural resources/
phenomena; ~ий інстинкт natural
instinct; такий спосіб мислення є
менш ~им this way of thinking is
less natural 2. (що трапляється в
чистому вигляді у природі) native
/ˈneıtıv/; inborn /ınˈbɔ:n/; innate
/ıˈneıt/ 3. (само собою зрозумілий)
matter-of-course /ˈmætәrәvˈkɔ:s/
природнич|ий прикм. natural
/ˈnætʃrәl/: ~і науки natural sciences
природознавець ч. naturalist
/ˈnætʃrәlıst/
природознавств|о с. 1. (природничі науки) (natural) sciences
/(ˈnætʃrәl) ˈsaıәnsız/ 2. (предмет
викладання)
natural
science
3. (вивчання явищ природи) natural
history /ˈnætʃrәl ˈhıstәrı/: викладач ~а
natural history teacher
природоохоронн|ий прикм. nature protection /ˈneıtʃәr prәˈtekʃn/
~а діяльність nature conservation

приростання с. growing on [to]
/ˈgrәʊıŋ ɒn [tә]/; accrescence /әˈkresns/
прирощення с. (збільшення)
augmentation /ˌɔ:gmenˈteıʃn/
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присвячувати дієсл. 1. devote
/dıˈvәʊt/: ~ своє життя науці devote
oneˈs life to science 2. (про працю,
книгу) dedicate /ˈdedıkeıt/
прискорен|ий прикм. 1. (наближений у часі) accelerated
/әkˈselәreıtıd/: ~ий випуск фахівців
accelerated training of specialists;
~ий курс accelerated course; speeded
up /ˈspi:dıd ʌp/: план було виконано
~ими темпами fulfilment of the plan
was speeded up 2. (інтенсивний) crash
/kræʃ/: ~ий курс програмування a
crash course in computer programming;
див. ще пришвидшений
прискорення с. 1. (наближення
в часі) acceleration /әkˌselәˈreıʃn/
2. (якихось дій) speeding-up /ˈspi:dıŋ
ʌp/; quickening /ˈkwıkәnıŋ/; див. ще
пришвидшення
прискорювати дієсл. 1. (наближати
в
часі)
accelerate
/әkˈselәreıt/ 2. (сприяти прискоренню чогось) promote /prәˈmәʊt/;
raise the rate of smth /reız ðә reıt әv/
3. (наближувати здійснення чогось)
precipitate /prıˈsıpıteıt/ 4. (сприяти
чомусь) expedite /ˈekspıdaıt/; див. ще
пришвидшувати
приставати дієсл. 1. (приєднуватися) join (up) /dʒɔın (ʌp)/;
take* up (with) /teık ʌp (wıð)/ 2. (на
пропозицію) comply /kәmˈplaı/
пристосований прикм. 1. fit (for)
/fıt (fәr)/; fitted /ˈfıtıd/; accomodated
/әˈkɔmәdeıtıd/;
adjusted
(for)
/әˈdʒʌstıd/ 2. (адаптований) adapted
/әˈdæptıd/
пристосовання с. appliance

/әˈplaıәns/; contrivance /kәnˈtraıvәns/
пристосовний прикм. 1. (здатний пристосовуватися) adaptable
/әˈdæptәbl/; customizable /ˈkʌstәmʌızәbl/ 2. (що пристосовується)
adaptive /әˈdæptıv/
пристосовувати дієсл. 1. (для
використання в іншій сфері)
adapt /әˈdæpt/: ~ до нових вимог
(про методи тощо) adapt to new
requirements 2. (переобладнувати)
convert /kәnˈvәɜ:t/
пристос|овуватися дієсл. (до
чогось) adjust [adapt] oneself (to smth)
/әˈdʒʌst [әˈdæpt] .. (tә)/: ~уватися до
групи/класу adjust oneself to the group/
class; accommodate oneself (to smth)
/әˌkɒmәˈdeıt/
пристосування с. 1. (дія)
adapting /әˈdæptıŋ/; conforming
/kәnˈfɔ:mıŋ/ 2. (до обставин тощо)
adaptation /әˈdæpˈteıʃn/; accomodation /әˌkɒmәˈdeıʃn/
пристрій ч. device /dıˈvaıs/: периферійний ~ комп. peripheral device; ~
введення-виведення комп. input/output device; apparatus /ˌæpәrˈrætәs/
приступати дієсл. 1. (починати)
start doing smth /stɑ:t ˈdu:ıŋ/; begin*
/bıˈgın/: ~ до навчання [занять]
begin studies; take* up /teık ʌp/: ~
до вивчення граматики take up the
study of grammar; ~ до виконання
обовˈязків take up oneʼs duties; enter
upon oneʼs duties 2. (переходити до
іншої справи) proceed (to) /prәˈsi:d
(tә)/
присутні|й як ім. attendant
/әˈtendәnt/; present /ˈpreznt/
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бути ~м be present (at); assist (at); (на
лекції, урочистостях тощо) attend

присутність ж. attendance
/әˈtendәns/: presence /ˈprezns/: ваша ~
є бажаною/необхідною your presence
[attendance] is requested/essential; ~
на уроці сторонніх осіб presence of
outsiders at classes
притаманн|ий прикм. 1. inherent
/ınˈhıәrent/; intrinsic /ınˈtrınsık US:
ınˈtrınzık/: ~а (людині) властивість
intrinsic virtue; restricted to smth
/rıˈstrıktıd tә/ 2. (властивий чомусь
одному) peculiar /pıˈkju:lıәr/; native
/ˈneıtıv/; proper /ˈprɒpәr/
притримувати
дієсл.
hold*
(back) /hәʊld (bæk)/
притримуватися (триматися
ближче до чогось) keep* to smth
/ki:p tә/; див. тж дотримуватися
притуляти дієсл. lean* [rest,
place] against /li:n [rest, pleıs] әˈgenst/
прихильність ж. sympathy
/ˈsımpәθı/;
affection
/әˈfekʃn/:
відчувати ~ до когось feel an affection
towards smb; завоювати чиюсь ~ gain
[win] smbʼs affection
прихован|ий прикм. 1. (не
видимий оком) hidden /ˈhıdn/: ~ий
дефект hidden flaw 2. (неявний)
latent /ˈleıtnt/: ~а енергія (людини)/
риса latent energy/trait; ~і резерви
latent reserves 3. (утаєний) concealed
/kәnˈsi:ld/ 4. комп. hidden
~ий стан latency

прихов|увати дієсл. 1. hide /haıd/;
conceal /kәnˈsi:l/: він не міг ~ати
свою нездатність до цієї роботи he
could not conceal his unfitness for
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the work 2. (маскувати) disguise
/dısˈgaız/
приходити дієсл. 1. (у різн. знач.)
come* /kʌm/: ~ на допомогу come to
the rescue 2. (виникати, зʼявлятися)
arrive /әˈraıv/
причетний прикм. participating
(in) /pɑ:ˈtısıpeıtıŋ ( ın)/; concerned
(in, with, about) /kәnˈsɜ:nd (ın, wıð,
әˈbaʊt)/
причетність ж. 1. participation
/pɑ:ˌtısıˈpeıʃn/; concern /kәnˈsɜ:n/
2. (співучасть) complicity /kәmˈplısәtı/
причин|а ж. 1. (підстава) ground
/graʊnd/; occasion /әˈkeıʒn/; reason
/ˈri:zn/: важлива/об’єктивна/основна/
особлива/очевидна/суб’єктивна
~а important /external/key/special/
obvious/ internal reason; без будь-якої
~и without rhyme or reason; з тієї чи
іншої ~и for some reason or other; з
цілої низки ~ for a variety of reasons;
це не головна ~а that’s not the main
reason 2. (чинник, що спричиняє
певний наслідок) cause /kɔ:z/: ініціювальні ~и поведінки псих. initiating
causes of behavior (амер. behavior);
множинність ~н псих. plurality of
causes; бути ~ою чогось be the cause
of smth; ~а і наслідок cause and
effect; ~а, що лежить в основі the
underlying cause; пропускати заняття
без поважних ~н stay away from
school without good cause 3. (мотив)
motive /ˈmәʊtıv/
причиновість ж. causality
/kɔ:ˈzælәtı/
причинновий прикм. causal
/ˈkɔ:zl/: ~ зв’язок/фактор causal
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relationship/factor; філос. causation
/ˈkɔ:ˈzeıʃn/
причому спол., присл. 1. and
/әnd/; such that /sʌtʃ ðæt/ 2. (часто не
перекладається; наступна особова
форма дієслова передається через
pres. part.): є два варіанти, ~ кожен
має переваги та недоліки there
are two variants, each holding its
advantages and shortcomings
пришвидшен|ий прикм. accelerated /әkˈselәreıtıd/: ~а програма
(навчання)
accelerated
study
program(me); speeded up /ˈspi:dıd ʌp/
пришвидшення с. acceleration
/әkˌselәˈreıʃn/: ~ фізичного розвитку дітей, зокрема, зросту, ваги,
статевого дозрівання acceleration of
the physical development of children,
in particular their height, weight,
pubescence; див. ще прискорення
пришвидш|увати дієсл. 1. accelerate /әkˈselәreıt/: ~ити проходження
(навчальної) програми accelerate
the fulfillment of the program(me)
2. (сприяти прискоренню чогось)
promote /prәˈmәʊt/ 3. (наближувати
здійснення
чогось)
precipitate
/prıˈsıpıteıt/ 4. (сприяти чомусь)
expedite /ˈekspıdaıt/
прищеплювати дієсл. 1. мед.
vaccinate /ˈvæksıneıt US: ˈvæksәneıt/
2. (звичку, властивість) inculcate
(in) /ˈınkʌlkeıt US: ınˈkʌlkeıt (ın)/:
~ учням звичку до праці inculcate
habits of work in pupils; impart (to)
/ımˈpɑ:t (tә)/: ~ учням практичні
вміння і навички impart practical
skills and habits to pupils 3. (вихову-

вати) foster /ˈfɒstәr US: ˈfɔ:stәr/: ~
дітям бажання вчитися foster a desire
to learn in children; ~ впевненість у
своїх силах foster a feeling of selfconfidence
пріоритет ч. 1. priority /praıˈɒrәtı
US: praıˈɔ:rәtı/: визначати ~и
розвитку determine development
priorities; встановити ~и establish
priority; мати ~ перед чимось [у
чомусь] have priority over smth
[in smth]; надавати ~у чомусь
give priority to smth; найвищий ~
top priority 2. (першочерговість)
precedence /ˈpresıdәns/
пріоритетн|ий прикм. priority
/praıˈɒrәtı US: praıˈɔ:rәtı/: ~е значення
priority significance; ~і напрями
наукового прогресу priority lines of
scientific progress
про прийм. 1. (у повідомленнях
загального характеру) about /әˈbaʊt/:
він говорив/думав ~ свою роботу he
spoke/thought about his work 2. (коли
йдеться про спеціальну інформацію)
on /ɒn/: «Про деякі аспекти...» «On
some aspects...» 3. (при позначенні
змісту твору тощо) of /әv/: нагадати
комусь ~ щось remind smb of smth;
оповідання про пригоди story of
adventures
проба ж. 1. (випробування
властивостей, якостей) test(ing)
/ˈtest(ıŋ)/: ~ на щось test for smth; trial
/ˈtraıәl/; proof /pru:f/ 2. (екземпляр)
specimen /ˈspesımın/ 3. (зразок для
аналізу) sample /sɑ:mpl US: sæmpl/
проблем|а ж. 1. (предмет
дослідження) problem /ˈprɒblәm/:
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наукова ~а навчально-виховного
характеру scientific problem of
teaching and educating character;
~а евристичного типу eurekatype problem; виникло кілька ~
several problems arose; енергійно
приступати до розв’язання ~и attack
a problem; комплексний підхід
до розв’язання ~и a multipronged
attack on the problem; масштаб ~и
the extent of the problem; ~а полягає
в … the problem is …; постановка
~и problem definition; розв’язати
~у resolve a problem; формулювати
~у state [formulate] a problem; це
складна ~а, але ми відшукаємо шлях
її розв’язання it’s a difficult problem
but we’ll find a way of solving it; ясне
розуміння ~и clear understanding of
the problem 2. (складна) challenge
/ˈtʃælındʒ/ 3. (обговорюване питання) question /ˈkwestʃәn/ 4. (важке
питання) crux /krʌks/
проблематика ж. 1. problems
/ˈprɒblәmz/ pl. 2. (сукупність проблем) range of problems /reındʒ әv
ˈprɒblәmz/ 3. (коло питань установи
чи особи) terms of reference /tɜ:mz әv
ˈrefrәns/
проблематичний прикм. 1. (який
не дає впевненості) problematic(al) /ˌprɒblәˈmætık(l)/ 2. (сумнівний) questionable /ˈkwestʃәnәbl/
проблемн|ий прикм. problem
/ˈprɒblәm/: ~а поведінка problem
behavior (амер. behavior)
проблемність ж. presence of
problems /ˈprezns әv ˈprɒblәmz/
пробн|ий прикм. 1. trial /ˈtraıәl/:
372

~е навантаження a trial load; test
/test/: ~ий урок (під час педпрактики) test lesson 2. (експериментальний)
experimental /ıkˌsperıˈmentl/; pilot
/ˈpaılәt/ 3. (дослідницький) exploratory /ıkˈsplɒrәtrı US: ıkˈsplɒrәtɔ:rı/
~ий

примірник

specimen

copy

пробувати дієсл. 1. (випробовувати) test /test/; prove /pru:v/
2. (піддавати випробовуванню) essay
/ˈeseı/ 3. (робити спробу) attempt
/әˈtempt/; try /traı/
провадити дієсл. 1. conduct
/kәnˈdʌkt/: ~ кампанію conduct a
campaign 2. (здійснювати) realize
/ˈrıәlaız/; carry out /ˈkærı/: ~ досліди
carry out tests; make experiments
проведення с. 1. conducting
/kәnˈdʌktıŋ/; leading (through)
/ˈli:dıŋ/; passing /ˈpɑ:sıŋ US: ˈpæsıŋ/
2. (здійснення) carrying out /ˈkærıŋ
ɑʊt/; realization /ˌrıәlaıˈzeıʃn US:
ˌrıәlıˈzeıʃn/
провин|а ж. fault /fɔ:lt/: чесно
визнати свою ~у fairly admit oneʼs
fault; guilt /gılt/: відчувати свою
~у feel oneʼs guilt; shortcoming
/ˈʃɔ:tˌkʌmıŋ/: загладити ~у atone for
shortcoming; blame /bleım/: узяти на
себе ~у take the blame upon oneself
провід ч. (керівний орган,
керівництво) leadership /ˈli:dәʃıp/;
guidance /ˈgaıdns/: під проводом
under the leadership [guidance] (of)
провідн|ий прикм. 1. (основний,
визначальний) leading /ˈli:dıŋ/: ~а
дисципліна на факультеті leading
course in the curriculum of a faculty;
~а ідея leading idea; один із ~их
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прогалин|а ж. 1. (недолік)
gap /gæp/: ~а у знаннях/теорії gap
in knowledge/ theory; lack /læk/:
своєчасне виявлення ~ у знаннях
timely elucidating lack of knowledge
2. (пропуск) blank /blæŋk/; empty
space /ˈemptı speıs/
прогноз ч. forecast /fɔ:ˈkɑ:st
US: fɔ:ˈkæst/: коригувати ~ review a
forecast; складати ~ make [perform]
a forecast; prognosis /prɒgˈnәʊsıs/:
~ затребуваності професій occupational prognosis
прогнозування с. forecasting
/fɔ:ˈkɑ:stıŋ US: fɔ:ˈkæstıŋ/: ~ шляхом екстраполяції forecasting by
extrapolation; prediction /prıˈdıkʃn/;
prognostication
/prɒgˈnɒstıˈkeıʃn/:
наукове ~ scientific prognostication;
необхідні та достатні умови ~
успішної діяльності the necessary
and sufficient terms of professional
successfulness prognostication
прогнозувати дієсл. 1. forecast*
/ˈfɔ:kɑ:st US: ˈfɔ:kæst/; predict
/prıˈdıkt/: ~ на стільки-то років
наперед forecast [predict] for somany years ahead; prognosticate
/prɒgˈnɒstıkeıt/ 2. (провіщати) foretell* /fɔ:ˈtel/
проголошувати дієсл. 1. proclaim
/prәˈkleım/; enunciate /ıˈnʌnsıeıt/: ~
принцип enunciate a principle 2. (оприлюднювати) promulgate /ˈprɒmlgeıt/;
див. тж виголошувати
програм|а ж. 1. (у різн. знач.)
programme
(амер.
program)
~ думку [ідею] advance an idea; ~ /ˈprәʊgræm/: навчальна ~а study
репетицію rehearse; have a rehearsal
[teaching] program(me); навчальфахівців у цій галузі one of the leading
men in the field 2. (про фахівця тж)
chief /tʃi:f/; leading 3. (ключовий) key
/ki:/: ~і галузі промисловості key
industries
провіщати дієсл. 1. (прогнозувати) forecast* /ˈfɔ:kɑ:st US:
ˈfɔ:kæst/; predict /prıˈdıkt/ 2. (повідомляти про щось) announce /әˈnaʊns/:
~ початок нової ери announce
a new era; proclaim /prәˈkleım/
3. (бути ознакою) betoken /bıˈtәʊkәn/
4. (пророкувати) prophesy /ˈprɒfәsı/
проводити дієсл. 1. (лінію
тощо) draw* /drɔ:/: ~ межу draw a
boundary-line 2. (здійснювати) carry
(on, out) /ˈkærı (ɒn, aʊt/: ~ дослідження carry on research (work); ~
реформи carry out reforms; conduct
/kәnˈdʌkt/: ~ експеримент conduct an
experiment; ~ кампанію за реформу
системи освіти conduct a campaign
for educational reform; ~ навчання
рідною мовою conduct teaching in
the native language; ~ опитування
conduct the questioning; ~ позакласні
заходи англійською мовою conduct
non-class activities in English; ~ урок
conduct [give, teach] a lesson; hold*
/hәʊld/: ~ додаткові заняття hold [have]
supplementary classes; ~ заняття на
відкритому повітрі hold classes in the
open air; ~ змагання hold competitions;
проводити консультацію/конференцію hold a consultation/conference
3. (постанову тощо) implement
/ˈımplımәnt/

373

УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКИЙ НАВЧАЛЬНИЙ СЛОВНИК

на ~а підвищеного рівня (короткотермінова програма для випускників університетів) advanced
study program(me); ~а курсу/
підготовки
course/training
program(me); ~а перевірки академічної
успішності proficiency examination
program(me); скорочена ~а (вивчення
чогось) limited study program(me);
за шкільною ~ою in accordance
with the school study program(me);
виконувати/пред ставляти ~у implement/introduce a program(me)
2. (лекцій, курсу) syllabus /ˈsılәbәs/
(мн. syllabi /ˈsılәbaı/): важливий
розділ ~и essential part of the syllabus; ~и з окремих предметів syllabi
in individual subjects; стабільна ~а
(з предмета) stable [fixed] syllabus;
виконати ~у (з) cover the syllabus
(in); скласти ~у (з предмета) frame
[draw up] a syllabus [program(me)]
3. (послідовність команд для розвʼязання задачі) program /ˈprәʊgræm/
програмн|ий прикм. 1. (у різн.
знач.) programme (амер. program)
/ˈprәʊgræm/ 2. комп. (про засоби)
software /ˈsɒftweәr US: ˈsɔ:ftweәr/
3. (про навчальну програму в навчальному закладі) syllabus /ˈsılәbәs/:
~ий матеріал (з предмета) syllabus
material; ~і вимоги (з предмета)
syllabus requirements
програмован|ий прикм. programmed /ˈprәʊgræmd/: ~е навчання
programmed instruction [learning]
програмовний прикм. (який
піддається програмуванню) program mable /ˈprәʊgræmәbl/
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програмування с. 1. programming
/ˈprәʊgræmıŋ/ 2. (процес написання
програми) coding /ˈkәʊdıŋ/
програмувати дієсл. programme
(амер. program) /ˈprәʊgræm/; code
/kәʊd/
прогрес ч. 1. progress /ˈprәʊgres
US: ˈprɒgres/: ~ науки progress in
science; advance /әdˈvæns/ 2. (успіх)
advancement
/әdˈva:nsmәnt
US:
әdˈvænsmәnt/: ~ у галузі освіти
educational advancement
прогресивн|ий прикм. 1. (у різн.
знач.) progressive /prәˈgresıv/: ~і
ідеї progressive ideas 2. (новітній)
advanced /әdˈva:nst US: әdˈvænst/:
~а педагогічна теорія advanced
educational theory [doctrine]; ~і
погляди advanced ideas
прогресувати дієсл. 1. progress
/prәˈgres/;
make*
progress
/meık ˈprәʊgres (US: ˈprɒgres)/
2. (просуватися вперед) advance
/әdˈva:ns US: әdˈvæns/ 3. (про хворобу) develop /dıˈvelәp/
прогул ч. 1. neglect of duty
/nıˈglekt әv ˈdju:tı (US: ˈdu:tı)/; nonappearance /nɒnәˈpıәrәns/ 2. (занять)
truancy /ˈtru:әnsı/: ~ уроків school
truancy
прогульник ч. (про учня) truant
/ˈtru:әnt/
продивлятися дієсл. 1. (знайомитися) look over [through] /lʊk
ˈәʊvәr [θru:]/ 2. (побіжно) glance
[run] over /glɑ:ns (US: glæns) [rʌn]
ˈәʊvәr/
продовжен|ий прикм. 1. extended
/ıkˈstendıd/: група подовженого ~ого
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дня extended care; ~ий навчальний
рік (у школі) extended school year;
prolonged /prәˈlɒŋd US: prәˈlɔ:ŋd/:
~ий день у школі prolonged school
day 2. (із продовженням) continued
/kәnˈtınju:d/
група подовженого ~ого дня all-day
group

продовження с. 1. (строку
чинності) prolongation /ˌprәʊlɒŋˈgeıʃn/: ~ дії action prolon-gation;
continuation /kәnˌtınjʊˈeıʃn/: ~ освіти
continuation of education 2. (доповнення) extension /ıkˈstenʃn/ 3. (книги
тощо) sequel /ˈsi:kwәl/: ~ книги
sequel to the book
продовж|увати дієсл. 1. (не
переривати) go* on /gәʊ ɒn/: він ~ував працювати he went on working;
~уйте, будь ласка! go on, please!;
keep*/ki:p/: ~увати говорити/читати
keep talking /reading; ~увати думати
про щось keep oneʼs mind on smth;
continue /kәnˈtınju:/: ~увати свою
освіту continue oneʼs education;
proceed (with) /prәˈsi:d (wıð)/: вони
~ували ставити задавати запитання
they proceeded to ask further questions;
~уйте таким же чином proceed along
these lines 2. (пряму, строк) prolong
/prәˈlɒŋ US: prәˈlɔ:ŋ/: ~ити лінію
prolong a line 3. (відновлювати
після перерви) resume / rıˈzju:m US:
rıˈzu:m/ 4. (навчання тощо) pursue
/pәˈsju: US: pәˈsu:/: одержавши
ступінь магістра, студент може ~ити
навчання upon obtaining a Master’s
degree, a student may pursue education;
carry on /ˈkærı ɒn/: ~уйте свою роботу

carry on with what you were doing
продукт ч. product /ˈprɒdʌkt/:
побічний ~ (як доповнення до
основного) by-product; метод вивчення ~ів діяльності учнів investigation method of pupils’ activity
products
продуктивн|ий прикм. 1. productive /prәˈdʌktıv/: ~і сили productive forces; efficient /ıˈfıʃnt/: ~а
праця efficient labour [амер. labor]
2. (плідний) fruitful /fru:tfl/: ~а бесіда/
діяльність fruitful talk/activity
продуктивність ж. 1. (інтенсивність роботи) productivity
/ˌprɒdʌkˈtıvәtı/: ~ наукової праці
research productivity; ~ праці labour
(амер. labor) productivity 2. (ефективність
роботи)
efficiency
/ıˈfıʃnsı/; effectiveness /ıˈfektıvnıs/: ~
роботи учнів effectiveness of pupils’
work 3. (обсяг виробництва) output
/ˈaʊtpʊt/: фактична ~ effective output;
production /prәˈdʌkʃn/ 4. (віднесена
до одиниці часу) production rate
/prәˈdʌkʃn reıt/ 5. (можливості,
потенціал) capacity /kәˈpæsәtı/
продуку|вати дієсл. produce
/prәˈdju:s US: prәˈdu:s/: схожі причини ~ють схожі наслідки like causes
produce like results
продукці|я ж. 1. (вироби)
product(s) /ˈprɒdʌkt(s)/ 2. (обсяг виробництва) production /prәˈdʌkʃn/;
output /ˈaʊtpʊt/: літературна ~я за рік
the literary output of the year; одиниця
~ї unit of output
продуман|ий дієприкм., прикм.
(well) thought-out /(wel) ˈθɔ:tˈaʊt/:
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добре ~а система викладання well
thought-out system of teaching; ретельно ~ий план carefully thoughtout plan; considered /kәnˈsıdәred/:
~е рішення considered decision;
deliberated /dıˈlıbәreıtıd/
продум|увати дієсл. 1. (заздалегідь) think* over /θıŋk ˈәʊvәr/: ~айте
це питання і тоді приходьте до мене
ще раз think it over and then come to
me again 2. (до кінця) think* out /θıŋk
aʊt/: ретельно ~увати план уроку
think out the plan of a lesson carefully;
reason out /ˈri:zn aʊt/: ~увати задачу
reason out a problem
проект
ч.
1.
(сукупність
документації, розроблений план)
design /dıˈzaın/: будувати щось
за типовим ~ом build smth from
type design(s); деталізувати/затверджувати ~ detail/ approve a
design; plans and specifications
2. (задум) project /ˈprɒdʒekt/:
дипломний/пілотний ~ qualification/
pilot project; scheme /ski:m/ 3. (документа) draft /drɑ:ft US: dræft/: ~
резолюції draft resolution
проективн|ий прикм. projective
/prәˈdʒektıv/: ~а методика projective
technique; ~ий тест projective test
проектн|ий прикм. 1. design
/dıˈzaın/: ~ий інститут design institut;
designning /dıˈzaınıŋ/: ~о-конструкторський drawing-and-designing
2. (передбачений проектом) projected
/prәˈdʒektıd/;
planned
/plænd/
3. (номінальний, розрахунковий) rated
/ˈreıtıd/: ~а потужність rated capacity
проектор ч. projector /prәˈdʒektәr/
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проектувальн|ий прикм. projecting /prәˈdʒektıŋ/; planning /plænıŋ/: ~а установа planning organization
проектування с. 1. design(ing)
/dıˈzaın(ıŋ)/: автоматизоване ~ computer-aided design (CAD); design
work /dıˈzaın wɜ:k/; projecting
/prәˈdʒektıŋ/; projection /prәˈdʒekʃn/
2. (планування) planning /ˈplænıŋ/
3. (зображання на екран) projecting
/prәˈdʒektıŋ/; screen display /skri:n
dıˈspleı/
проектувати дієсл. 1. (конструювати) design /dıˈzaın/ 2. (розглядати можливість здійснення чогось)
project /prәˈdʒekt/; plan /plæn/
прозорість ж. 1. transparency
/trænsˈpærәnsı/ 2. (ясність, зрозумілість) limpidity /lımˈpıdәtı/; lucidity
/lu:ˈsıdәtı/
пройден|ий дієприкм., прикм.
passed /pɑ:st US: pæst/; traversed
/trәˈvɜ:st/: ~ий шлях (перен.) traversed path; covered /ˈkʌvәd/: ~ий
раніше матеріал material covered
before; теми, ~і протягом семестру
topics covered during the semester
~ий курс completed course

проминати дієсл. 1. (минати,
проходити повз) pass by /pɑ:s (US:
pæs) baı/ 2. (закінчуватися – про
події) be* over /bi: ˈәʊvәr/; be* past /bi:
pɑ:st/ 3. (про час) pass; elapse /ıˈlæps/
4. (залишати повз увагу) miss /mıs/;
omit /әˈmıt/
промислов|ий прикм. 1. (про
галузі знань) industrial /ınˈdʌstrıәl/:
~а електроніка industrial electronics
2. (призначений для використання
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у промисловості) industrial /ınˈdʌstrıәl/: ~ий транспорт industrial
transport
промисловість ж. industry /ˈındәstrı/
проміж прийм. 1. between
/bıˈtwi:n/ 2. (серед) among /әˈmʌŋ/;
див. тж поміж
промiжн|ий прикм. 1. intermediate
/ˌıntәˈmi:dıәt/: ~а ланка intermediate
link; interstitial /ˌıntәˈstıʃәl/ 2. (що
розташований
між
чимось)
interjacent /ˌıntәˈʤeısnt/; which is
[lies] between /wıtʃ ız [laız] bıˈtwi:n/
3. (тимчасовий) interim /ˈıntәrım/: ~е
рішення interim solution
промiжок ч. 1. (часу, простору)
(inter)space /(ˈıntә)ˈspeıs/: через
короткий ~ часу in a short space of
time 2. (інтервал) interval /ˈıntәvl/
3. (розрив) gap /gæp/ 4. (відстань)
distance /ˈdıstәns/
промов|а ж. 1. speech /spi:ʧ/:
вступна/коротка ~а opening/ brief
speech; виголошувати ~у deliver a
speech; його ~а справила сильне
враження his speech came across very
well 2. (урочиста) oration /ɔ:ˈreıʃn/
3. (звернення) address / әˈdres US:
ˈædres/
промовець ч. 1. orator /ˈɒrәtәr US:
ˈɔ:rәtәr/; (public) speaker /(ˈpʌblık)
spi:kәr/ 2. (від групи осіб) spokesman
/ˈspәʊksmæn/
промовистий прикм. 1. eloquent
/ˈelәkwәnt/ 2. (виразний) expressive
/ıkˈspresıv/
промовляти дієсл. 1. (вимовляти)
pronounce /prәˈnaʊns/; say* /seı/
2. (виголошувати промову) speech

/spi:ʧ/ 3. перен. indicate /ˈındıkeıt/;
point (to) /ˈpɔınt (tә)/ 4. (свідчити)
be* evidence (of) /bi: ˈevıdәns (әv)/
проникливість ж. 1. penetration
/ˈpenıtreıʃn/; insight /ˈınsaıt/ 2. (кмітливість)
intelligence
/ınˈtelıdʒәns/
3. (уміння бачити) discernment
/dıˈsɜ:nmәnt/
пропаганда ж. 1. propaganda
/prɒpәˈgænәdә/: політична ~ political
propaganda; information /ˌınfәˈmeıʃn/
2. (методів роботи, досягнень
науки
тощо)
popularization
/ˌpɒpjʊlәraıˈzeıʃn US: ˌpɒpjʊlәrıˈzeıʃn/
пропагувати дієсл. 1. propagandize /ˌprɒpәˈgændaız/ 2. (поширювати, розповсюджувати) propagate /ˈprɒpәgeıt/; spread* /spred/;
diffuse /dıˈfju:z/ 3. (методи роботи,
досягнення науки тощо) popularize
/ˈpɒpjʊlәraız/
пропадати дієсл. 1. (втрачатися)
be* lost /bi: lɒst (US: lɔ:st)/ 2. (губитися, зникати) disappear /ˌdısәˈpıәr/;
vanish /ˈvænıʃ/; be* missing /bi:
ˈmısıŋ/ 3. (проходити марно) be*
wasted /bi: weıstıd/
пропедевтика ж. (вступний
курс) propaedeutics /ˌprәʊpi:ˈdju:tıks/;
preliminary instruction /prıˈlımınәrı
(US: prıˈlımınerı) ınˈstrʌkʃn/
пропозиці|я ж. 1. offer /ˈɒfәr US:
ˈɔ:fәr/: відхиляти/приймати/робити/
розглядати ~ю refuse [turn down]/
accept/make [put forward]/consider
[weigh] an offer; слід подумати над
цією ~єю the proposition is worth
considering; offering /ˈɒfәrıŋ US:
ˈɔ:fәrıŋ/; proposal /prәˈpәʊzl/: розумна
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~я common-sense proposal; ми погодилися з його ~єю we assented to
his proposal; ця ~я варта уваги this
proposal is worth considering; ця
~я зараз вивчається the proposal
is under study 2. (для обговорювання) suggestion /sәˈdʒesʧәn
US: sәgˈdʒesʧәn/: зауваження та ~ї
comments and suggestions; у мене є
~я I have a suggestion to make 3. (на
зборах) motion /ˈmәʊʃn/: відхиляти
~ю reject a motion; ~ю було прийнято значною більшістю голосів the
motion was adopted by a large majority
пропону|вати дієсл. 1. offer (smb
to do smth) /ˈɒfәr (US: ˈɔ:fәr) (tә du:)/:
~вати допомогу/місце offer a help/
post; make* [put* forward] an offer (to
do smth) /meık [pʊt ˈfɔ:wәd] әn ˈɒfәr
(US: ˈɔ:fәr) (tә du:)/ 2. (для обговорювання)
suggest /sәˈdʒest/: ~вати новий план
suggest a new plan; що ви ~єте робити?
what do you suggest doing? 3. (висувати)
advance /әdˈva:ns US: әdˈvæns/; propose
/prәˈpәʊz/: було запропоновано кілька
проектів a number of plans were
proposed; put forward
пропорцiйний прикм. 1. proportional (to smth) /prәˈpɔ:ʃәnl
(tә)/: обернено/прямо ~ чомусь
inversely/directly proportional to smth
2. (розмірний, відповідний до чогось)
proportioned /prәˈpɔ:ʃәnd/; wellproportioned /ˈwel prәˈpɔ:ʃәnd/
пропорцiйність ж. 1. proportionality /prәˌpɔ:ʃәˈnælәtı/: обернена/
пряма ~ inverse/direct proportionality
2. (домірність) proportionateness
/prәˈpɔ:ʃnıtnıs/
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пропорцiйно присл. proportionally
with smth /prәˈpɔ:ʃәnlı wıð/; in proportion to smth /ın prәˈpɔ:ʃn tә/:
змінюватися обернено ~ чомусь vary
inversely with [as] smth; vary in inverse
proportion to smth; змінюватися ~
чомусь vary (in proportion) with smth
пропорція ж. 1. proportion
/prәˈpɔ:ʃn/ 2. (відношення) ratio
/ˈreıʃıәʊ/; ~ «учитель − учні» teacherpupil ratio
пропуск ч. 1. (дозвіл) pass /pɑ:s
US: pæs/ 2. (у тексті) gap /gæp/:
заповнювати ~и fill up (in) the gaps;
omission /әʊˈmıʃn/ 3. (прогалина) blank /blæŋk/: заповніть ~и
відповідними словами fill in each
blank with an appropriate word
4. (занять тощо) absence /ˈæbsns/:
~и лекцій absence from lectures; ~
уроків з поважної причини executed
absence; систематичний ~ уроків
chronic absence from school; cut
/kʌt/: відвідування обов’язкове,
~и не дозволяються attendance is
compulsory, no cuts are allowed
пропус|кати дієсл. 1. (давати
можливість проходити крізь щось)
pass (through) /pɑ:s US: pæs (qru:)/
2. (залишати без уваги) miss /mıs/:
~тити букву/речення miss a letter/
sentence; omit /әˈmıt/: ~кати подробиці omit the details; overlook
/ˌәʊvәˈlʊk/: не можна ~тити цей факт
this fact should not be overlooked;
skip /skıp/: ~кати параграф/сторінку
skip [omit] a paragraph/page 4. (заняття, засідання) miss /mıs/: ~тити
збори/лекцію miss a meeting/lecture;
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прослухати курс лекцій attend a course
він ~тив багато уроків у цій чверті
of lectures
he has missed many lessons this term
проспект ч. 1. (програма) pro~кати повз вуха зауваження вчителя
spectus
/prәˈspektәs/ 2. (рекламний
take no heed of the teacher’s remark
прорахунок ч. 1. (неправильний тж) booklet /ˈbʊklıt/ 3. (короткий
розрахунок) miscalculation /ˌmıskæl- зміст наукової праці) summary
kjʊˈleıʃn/ 2. (пробний розрахунок) /ˈsʌmәrı/
простеж|увати дієсл. 1. follow
computation run /ˌkɒmpjʊˈteıʃn rʌn/
/ˈfɒlәʊ/:
тенденцію цього процесу
проректор ч. pro-rector /ˌprәʊr
r
можна ~ити з допомогою чогось
ˈrektә /; vice-rector /ˌvaısıˈrektә /
прорив ч. (важливе відкриття, the trend of the process might be
вдосконалення тощо) breakthrough followed with the help of smth; trace
/ˈbreıkθru/: науковий ~ scientific /treıs/: ~увати історію чогось trace
the history of smth; run* down smth
breakthrough
проробляти дієсл. (вивчати) /rʌn daʊn/; see* /si:/: ~те, щоб це було
зроблено see that it is done 2. (процес
study /ˈstʌdı/; work /wɜ:k/
пророцтво с. prophecy /ˈprɒfәsı/; розвитку) retrace /rıˈtreıs/: ~увати
розвиток мовного явища retrace a
oracle /ˈɒrәkl US: ˈɔ:rәkl/
просвiта ж. 1. (освіта) culture language phenomenon
прост|ий прикм. 1. (нескладний)
/ˈkʌltʃәr/;
education
/ˌedʒʊˈkeıʃn/;
knowledge /ˈnɒlıdʒ/; learning /ˈlɜ:nıŋ/ simple /ˈsımpl/: ~е речення грам.
2. іст. («Просвіта» – культурно- simple sentence; відповідь дуже
освітня громадська організація ~а the answer is very simple; ~ою
в Україні, заснована в 1868 році) мовою in simple language 2. (легкий)
Prosvita /prɒˈsvi:ta/
easy /ˈi:zı/: ~ий у користуванні
просвітництв|о с. enlightenment [використанні] easy-care 3. (звичай/ınˈlaıtnmәnt/: доба Просвітництва ний) common /ˈkɒmәn/: ~ий дріб
~а іст. Age of the Enlightenment
common [vulgar] fraction; ordinary
просвіщати дієсл. 1. enlighten /ˈɔ:dınrı US: ˈɔ:rdәnerı/: ~ий олівець
/ınˈlaıtn/;
educate
/ˈedʒʊkeıt/ ordinary pencil
2. (духовно) illuminate /ıˈlu:mıneıt/
прост|ір ч. 1. space /speıs/:
просити дієсл. 1. ask /ɑ:sk US:
тривимірний ~ір three-dimensional
æsk/: ~ дозволу ask (for) permission;
[3-D] space; area /ˈeәrә/: заbeg /beg/: ~ вибачення beg pardon
2. (когось про щось) intercede гальноєвропейський ~ір вищої
освіти забезпечує подальший
/ˌıntәˈsi:d/
прослуховування с. listening розвиток Європи як стабільного,
мирного і толерантного спів/ˈlısnıŋ/
прослуховувати дієсл. listen (to) товариства the European Higher
Education Area ensures the further
/ˈlısn (tә)/
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development of Europe as a stable,
peaceful and tolerant community
2. (поле діяльності) scope /ˈskәʊp/:
дати ~ір ініціативі give scope for
initiative; давати ~ір уяві дитини
give scope for the childˈs imagination
просторовий 1. space /speıs/;
spatial /ˈspeıʃ(ә)l/ 2. (тривимірний)
three-dimensional; 3-D /qri:dıˈmenʃәnl/; solid /ˈsɒlıd/
простот|а ж. (нескладність)
simplicity /sımˈplısәtı/: для ~и
викладення for simplicity; for ease of
presentation
прострація
ж.
prostration
/prɒˈstreıʃn/; exhaustion /ıgˈzɔ:stʃәn/
просувати дієсл. 1. (переміщувати) move smth forward /mu:v .. ˈfɔ:wәd/
2. (крізь щось) push through /pʊʃ qru:/
3. (сприяти) promote /prәˈmәʊt/;
advance /әdˈva:ns US: әdˈvæns/;
further /ˈfɜ:ðәr/; help forward /help
ˈfɔ:wәd/
просуватися
дієсл.
(прям.
і перен.) advance /әdˈva:ns US:
әdˈvæns/; make* an advance /meık
әn әdˈva:ns (US: әdˈvæns)/; progress
/prәˈgres/
проте (протиставн. спол.) 1. but
/bәt/ 2. (вставне слово) however
/haʊˈevәr/ 3. (у кінці речення) though
/ðәʊ/
протест ч. protest /ˈprәʊtest/
протестувати дієсл. protest
/prәʊˈtest/; object /әbˈdʒekt/
проти прийм. 1. (у різн. знач.)
against /әˈgenst/ 2. (навпроти)
opposite /ˈɒpәzıt/ 3. (усупереч)
contrary to /ˈkɒntrәrı (US: ˈkɒntrerı)
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tә/ 4. (порівняно) to /tә/; as against
/әz әˈgenst/; as compared (to) /әz
kәmˈpeәd/
противаг|а ж. (прям. і перен.)
counterbalance /ˌkaʊntәˈbælәns/: на
~у цьому to couterbalance it
на ~у чомусь in [by] contrast to [with]
smth; counterpoise smth

протидi|я ж. 1. counteraction
/ˌkaʊntәrˈækʃn/; opposition /ˌɒpәˈzıʃn/; reaction /rıˈækʃn/ 2. (опір)
resistance /rıˈzıstәns/
чинити ~ю чомусь counteract [oppose,
react against] smth

протидiяти дієсл. 1. counteract
/ˌkaʊntәrˈækt/;
oppose
/әˈpәʊz/;
react against smth /rıˈækt әˈgenst/
2. (чинити опір) resist /rıˈzıst/
протилежн|ий прикм. 1. reverse
/rıˈvɜ:s/; opposite /ˈɒpәzıt/: прямо
~ий directly opposite 2. (несхожий)
contrary /ˈkɒntrәrı US: ˈkɒntrerı/: ~а
думка contrary opinion; цей факт
свідчить про ~е this fact proves the
contrary; opposite 3. (обернений)
inverse /ınˈvɜ:s/ 4. (зворотний)
counter /ˈkaʊntәr/; reversed /rıˈvɜ:st/
протилежн|ість ж. 1. opposition
/ˌɒpәˈzıʃn/: ~ість характерів opposition of characters 2. (щось
протилежне) opposite /ˈɒpәzıt/:
єдність і боротьба ~остей unity
and struggle of opposites 3. (протиставлення)
contraposition
/ˌkɒntrәpәˈzıʃn/; перен. antipode
/ˈınvɜ:s/ 4. (супротивність) oppositeness /ˈɒpәzıtnıs/
повна ~ість exact antithesis
протирiччя с. нрк, див. суперечність
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протиставлення с. 1. opposition
/ˌɒpәˈzıʃn/; antithesis /ænˈtıθәsıs/
2. (співставлення) contrasting
/kәnˈtrɑ:stıŋ US: kәnˈtræstıŋ/ 3. лог.
contraposition /ˌkɒntrәpәˈzıʃn/
протиставляння с. opposing
/әˈpәʊzıŋ/; contrasting /kәnˈtrɑ:stıŋ US:
kәnˈtræstıŋ/
протиставляти дієсл. 1. contradistinguish /ˌkɒntrәdıˈstıŋgwıʃ/;
oppose
/әˈpәʊz/:
~
розум
силі oppose force with reason
2. (порівнювати) contrast /kәnˈtrɑ:st US: kәnˈtræst/; set* off
(against) /set ɒf (US: ɔ:f) (әˈgenst)/
протистояти дієсл. 1. (чинити
опір) resist /rıˈzıst/; oppose /әˈpәʊz/;
withstand /wıðˈstænd/ 2. (протиставитися) be* opposed (to) /bi:
әˈpәʊzd (tә)/
протокол ч. 1. report /rıˈpɔ:t/:
~ випробувань test report; record of
proceedings /ˈrekɔ:d (US: ˈrekәrd)
әv prәˈsi:dıŋz/ 2. (наукового товариства) proceedings /prәˈsi:dıŋz/;
minutes /ˈmınıts/: затверджувати ~
зборів approve the minutes of the
meeting; писати ~ take minutes;
transactions /trænˈzækʃnz/
протоколювати дієсл. minute
/ˈmınıt/; record /rıˈkɔ:d/; protocol
/ˈprәʊtәkɒl US: ˈprәʊtәkɔ:l/
прототип ч. prototype /ˈprәʊtәtaıp/: розраховувати щось за ~ом
design smth from a prototype; preimage /ˌpri:ˈımıdʒ/
протяг ч. 1. (простір, на якому
щось розташовується) extent
/ıkˈstent/; length /leŋθ/; spread /spred/

2. (проміжок часу) duration / djʊˈreıʃn
US: dʊˈreıʃn/; period /ˈpıәrıәd/: ~ом
кількох років over a period of several
years
~ом року throughout the year

профанація ж. profanation
/ˌprɒfәˈneıʃn/
професiйн|ий прикм. professional
/prәˈfeʃnәl/: ~а асоціація professional
association; ~е натхнення/оточення
professional aspiration/environment;
~ий досвід professional experience;
середня ~а освіта secondary semiprofessional training; vocational
/vәʊˈkeıʃәnl/: ~а школа vocational
school; наявність вищої ~ої освіти
у якійсь галузі possession of a higher
vocational education in the field of
smth; occupational /ˌɒkjʊˈpeıʃnәl/: ~е
захворювання occupational disease;
~ий статус/успіх occupational status/
success
~а спілка trade-union

професіограма ж. job description
/dʒɒb dıˈskrıpʃn/
професіографія ж. professiography /prәˌfeʃıˈɒgrәfı/: методична ~
в дидактиці вищої школи methodical
professiography in the didactics of
higher school
професі|я
ж.
occupation
/ˌɒkjʊˈpeıʃn/: обирати ~ю за здібностями look for occupation suited to
abilities; profession /prәˈfeʃn/: вибір
~ї (після закінчення школи) choice
of profession; ~я вчителя teaching
profession; vocation /vәʊˈkeıʃn/:
обрати своєю ~єю педагогіку choose
pedagogy as vocation; trade /treıd/: за
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~єю by trade [profession]; у цій школі перший тур, звільняються від участі
навчають кільком ~ям several trades у другому those who passed the first
are taught in the school; див. тж фах test are excepted from the second
вибір/зміна ~ї occupational choice/change 2. (про відстань) cover /ˈkʌvәr/
професор ч. professor /prәˈfesәr/: ~ 3. (рухатися, переборюючи якісь
математики professor in mathematics труднощі)
penetrate
/ˈpenıtreıt/
профілактика ж. 1. prevention 4. (про час, події тощо) be* over
/prıˈvenʃn/: ~ дитячого соціального /bi: ˈәʊvәr/; be* past /bi: pɑ:st/ 5. (розсирітства prevention of orphanhood ташовуватися) run* along smth /rʌn
2. мед. prophylaxis /ˌprɒfıˈlæksıs/
әˈlɒŋ (US: әˈlɔ:ŋ)/ 6. осв. (вивчати)
профілактичний прикм. 1. pre- study /ˈstʌdı/: це проходять у пˈятому
ventive /prıˈventıv/ 2. мед. pro- класі this is studied in the fifth class;
phylactic /ˌprɒfıˈlæktık/
ми ще цього не ~ли we have not
~ засіб prophylactic; preventive
studied it yet; (докон.) cover /ˈkʌvәr/:
профіл|ь ч. 1. (сукупність пройти навчальний матеріал cover
характерних рис) type /taıp/: ~ь study material; пройти предмет cover
школи type of school; character a subject
/ˈkærәktәr/ 2. (спеціалізація) specialiпроцедура ж. 1. procedure
ty /ˌspeʃıˈælәtı/: ~ь навчального /prәˈsi:dʒәr/ 2. мед. treatment
закладу speciality of the educational /ˈtri:tmәnt/
establishment; підготовка вчителів
процент ч. 1. percent /pәˈsent/; per
широкого ~ю training (of) teachers cent /pәr sent/ 2. (процентне відноof broad speciality 3. (графік, крива) шення) percentage /pәˈsentıdʒ/; див.
profile /ˈprәʊfaıl/
тж відсоток
профільний прикм. profile
процентний прикм. per cent /pәr
/ˈprәʊfaıl/
sent/; див. тж відсотковий
проходження с. 1. passing
процес ч. process /ˈprәʊses US:
/pɑ:sıŋ US: pæsıŋ/; passage /ˈpæsıʤ/ ˈprɒses/:
~
мислення/навчання
2. осв. (вивчання) studying /ˈstʌdııŋ/; the thought/educative process; ~и
learning /ˈlɜ:nıŋ/; coverage /ˈkʌvәrıʤ/: збудження псих. excitation processes;
швидке ~ матеріалу rapid coverage of психічний/складний
~
mental/
subject matter
complex process; упроваджувати
проходи|ти дієсл. 1. (у різн. новий ~ bring in a new process;
знач.) pass /pɑ:s US: pæs/: пройти моделювати ~ simulate a process;
медичний огляд pass through a регулювати ~ control a process; у ~і
medical examination [inspection]; ~ти розвитку in the process of development
випробування/перевірку pass a test/
процесор ч. processor /ˈprәʊsesәr/:
trial; ~ти крізь щось pass through головний ~ host processor
smth; traverse smth; ті, хто пройшов
прошарок ч. stratum /ˈstrɑ:tәm
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US: ˈstreıtәm/ (pl. strata /ˈstrɑ:tә US:
ˈstreıtә/)
прояв ч. 1. (певних якостей
тощо) manifestation /ˌmænıfeˈsteıʃn/;
exhibition /ˌeksıˈbıʃn/ 2. (негативних
явищ, факторів) symptom /ˈsımptәm/
проявляти дієсл. (певні якості)
display /dıˈspleı/; manifest /ˈmænıfest/;
show /ʃәʊ/: ~ витримку/ініціативу/
мужність show restraint/initiative/
courage
проясняти дієсл. (розʼяснювати)
clarify /ˈklærıfaı/; clear up /klıәr ʌp/
прям|ий прикм. 1. straight /streıt/:
~а лінія straight line; у ~ому сенсі
слова in the straight sense of the word;
right /raıt/ 2. (який діє безпосередньо) direct /dıˈrekt/: ~а відповідь/дія
direct action/answer; ~а мова грам.
direct speech; ~е запитання direct
question 3. (звʼязаний безпосередньо
– про засоби звʼязку) through /θru:/
4. (напрямлений уперед) forward
/ˈfɔ:wәd/
прямо присл. 1. straight(forward)
/ˌstrаıtˈfɔ:wәd/ 2. (без зупинок, безпосередньо) straight /strаıt/; direct(ly)
/dıˈrekt(lı)/: йти ~ до мети go straight
to the target; це ~ стосується питання
it has direct reference to the case
[question]
прямувати дієсл. 1. head (for) /hed
r
(fә )/ 2. (мати тенденцію до чогось)
tend to smth /tend tә/ 3. (шукати,
діяти в напрямі чогось) seek /si:k/
псевдоактивність ж. pseudoactivity /ˌsju:dәʊ (US: ˌsu:dәʊ) ækˈtıvәtı/
психік|а ж. psyche /ˈsaıkı/:
індивідуальні особливості ~и лю-

дини peculiarities of the human
psyche; state of mind /steıt әv maınd/
психiчн|ий прикм. 1. psychic(al)
/ˈsaıkık(l)/: ~а діяльність psychic(al)
activity; ~і процеси як якості
особистості psychic processes as
traits of a personality 2. (розумовий)
/ˈmentl/: ~а хвороба mental illness; ~е
здоровˈя mental health; ~ий розвиток
дитини mental development of a
child; затримка ~ого розвитку mental
retardation
психогігієна ж. mental hygiene
/ˈmentl ˈhaıdʒi:n/
психодіагностика ж. psychodiagnostics /ˌsaıkәˌdaıәgˈnɔstıks/
психодрама ж. (метод групової психотерапії)
psychodrama
/ˌsaıkәˈdræmә/
психолог
ч. psychologist
/saıˈkɒlәdʒıst/
психологiчн|ий прикм. psychological
/ˌsaıkәˈlɒdʒıkl/:
~а
допомога/служ ба/характеристика
psychological
aid/service/characteristics;
морально-~ий
стан
moral and psychological condition;
~і основи праці psychological
foundations of work; ~і особливості
учнів psychological peculiarities of
pupils
психологія
ж.
psychology
/saıˈkɒlәdʒı/:
дитяча/загальна/
індиві ду альна/пізна вальна/соціальна ~ child/general/individual/
cognitive/social psychology; ~ освіти
educational psychology; ~ підлітка
adolescent psychology; ~ особистості/
поведінки/творчості
psychology
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of

personality/behavior/creation
психомоторн|ий прикм. psychomotor /ˌsaıkәˈmәʊtәr/: ~а діяльність/
уповільненість psychomotor activity/
retardation;
~ий
розвиток/тест
psychomotor development/test
психотерапія ж. psychotherapy
/ˌsaıkәˈθerәpı/
псувати дієсл. 1. spoil /ˈspɔıl/;
deteriorate /dıˈtıәrıәreıt/ 2. (завдавати
непоправної шкоди) mar /mɑ:r/
псуватися дієсл. (погіршуватися)
deteriorate /dıˈtıәrıәreıt/; become*
worse /bıˈkʌm wɜ:s/
публікаці|я ж. 1. (дія) publication
/ˌpʌblıˈkeıʃn/ 2. (наукова стаття)
memoir /ˈmemwɑ:r/ 3. (твір)
published work /ˈpʌblıʃt wɜ:k/
4. (обʼява) advertisement /әˈdvɜ:tısmәnt
US: ˌædvәrˈtaızmәnt/
давати ~ю advertise

публікувати дієсл. 1. publish
/ˈpʌblıʃ/: ~ звіт/результати publish
account/results; його статтю було
опубліковано his article was published
2. (видавати книгу) bring* out /brıŋ
aʊt/
публiчн|ий
прикм.
public
/ˈpʌblık/: ~а лекція public lecture
пульт ч. (підставка для чогось)
desk /desk/; stand /stænd/; panel
/ˈpænl/: ~ керування control panel
[desk]
пункт ч. 1. (у різн. знач.) point
/ˈpɔınt/: вузловий ~ junction (point);
за всіма ~ами at all points; at every
point; основні ~и плану the main
points of the plan; place /pleıs/
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2. (приміщення) station /ˈsteıʃn/:
медичний ~ medical-aid station;
office /ˈɒfıs US: ˈɔ:fıs/; centre (амер.
center) /ˈsentәr/ 3. (частина документа, контракту тощо) item
/ˈaıtәm/: ~ порядку денного an item
of the agenda; paragraph /ˈpærәgrɑ:f
US: ˈpærәgræf/; point
кульмінаційний
~
culmination;
населений ~ settlement; housing estate

пунктир ч. dotted line /ˈdɒtıd laın/

накреслити ~ом dot

пунктуальн|ий прикм. punctual
/ˈpʌŋktʃʊәl/: бути ~им при виконанні
обов’язків be punctual in the performance of duties; precise /prıˈsaıs/
пунктуація
ж.
punctuation
/ˌpʌŋktʃʊˈeıʃn/
пустий прикм. 1. (порожній)
empty /ˈemptı/; hollow /ˈhɒlәʊ/
2. (беззмістовий) idle /ˈaıdl/;
vacuous /ˈvækjʊәs/ 3. (незайнятий,
вільний) vacant /ˈveıkәnt/; void /vɔıd/
4. (необґрунтований) vain /veın/;
ungrounded /ˌʌnˈgraʊndıd/; див. ще
порожній
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Р

рад|а ж. 1. (адміністративний чи громадський орган) council
/ˈkaʊnsl/: Рада Європи The Council
of Europe; board /bɔ:d/: вчена/редакційна ~а academic/editorial board;
~а факультету faculty board; body
/ˈbɒdı/: консультативна ~а advisory
body; об’єднана студентська рада
associated student body 2. (стосовно
органів влади в Україні) rada /ˈrɑ:da/:
Верховна Рада України Verkhovna
Rada of Ukraine 3. (нарада) council:
засідання педагогічної ~и meeting of
the pedagogical council
радикальн|ий прикм. (рішучий,
докорінний) radical /ˈrædıkl/: ~і перетворення/реформи radical changes/
reforms; drastic /ˈdræstık/: ~ий засіб
drastic remedy
радикальність ж. 1. radicalism
/ˈrædıkәlızәm/ 2. (заходу) efficacy
/ˈefıkәsı/
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рад|ити дієсл. advise /әdˈvaız/:
~ити учню зробити щось advise a
pupil to do smth; я вам не ~жу цього
робити I don’t advise you to do that;
counsel /ˈkaʊnsәl/
радитися дієсл. consult /kәnˈsʌlt/:
~ з батьками про щось consult with
oneʼs parents about [on] smth; ~ з
учителем consult the teacher; ~ між
собою consult together
радіо с. radio /ˈreıdıәʊ/: навчальне
~ educational radio; ~лекція radio
lecture
радник ч. adviser /әdˈvaızәr/;
counselor /ˈkaʊnsәlәr/: шкільний
~-психолог school counselor
раз ч. 1. time /taım/: за (один) ~ at
a time; once /wʌns/: ~ на тиждень (не
обовʼязково кожного тижня) once a
week, (щотижня) every week 2. (під
час лічби) one /wʌn/
багато ~ів over and over again; жодного
~у never; кілька ~ів once and again; кожного
~у, коли whenever; не ~ once and again; more
than once; ні у якому ~і by no means; in no
case; одного ~у once; ~ і назавжди once
(and) for all; у будь-якому ~і whether; у
всякому ~і at all events; in any event; in any
case; at any rate; у (де)кілька ~ів більше
greater by several fold; у десять ~ів tenfold; у
жодному ~і on no account; у крайньому ~і
in the last resort; у противному ~і otherwise;
else; or; у такому ~і such being the case; then;
цього ~у for once; for the present; this time;
ще ~ once more

разом присл. 1. together /tәˈgeðәr/:
зберімо все ~ і подивимося, що вийде
let us put it all together and see what it
will come to; усе ~ узяте everything
taken together 2. (одночасно) si386

multaneously /ˌsımlˈteınıәslı US:
ˌsaımlˈteınıәslı/; at the same time
/әt ðә seım taım/: ~ з тим at the same
time; with that
усі ~ one and all

разюч|ий
прикм.
striking
/ˈstraıkıŋ/: ~а переміна striking
change; startling /ˈstɑ:tlıŋ/: ~а
схожість
startling
resemblance;
impressive /ımˈpresıv/
район ч. 1. region /ˈri:dʒәn/
2. (адміністративний) district
/ˈdıstrıkt/ 3. (місцевість) area /ˈeәrә/;
vicinity /vıˈsınәtı/ 4. (зона) zone /zәʊn/
районний прикм. district /ˈdıstrıkt/:
~ центр district centre (амер. center);
area /ˈeәrә/
рамк|а ж. 1. frame /freım/: ~и
повноважень [компетенції] frame
of reference; тест стрижня і ~и (для
виявлення
полезалежності
та
поленезалежності) псих. the Rodand-Frame test 2. рамки (межі тж)
framework /ˈfreımwɜ:k/ sing.: у ~ах
чогось within the framework of smth
виходити за ~и теми wander off from the
theme

ранiш(е) присл. 1. (колись) before
/bıˈfɔ:r/: чому ви не подумали про
це ~? why didnˈt you think of that
before?; formerly /ˈfɔ:mәlı/: ніж
вважалося ~ than formerly recognized; prior /ˈpraıәr/: ~ отримана освіта
prior learning 2. (до певного моменту) heretofore /ˌhıәtu:ˈfɔ:r/: ~
застосування цієї методики було
дуже обмеженим the methods
heretofore have had very limited
utilisation 3. (досі) hitherto /ˌhıðәˈtu:/:
краще, ніж ~ better than hitherto
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ранков|ий прикм. morning
/ˈmɔ:nıŋ/: ~а зарядка morning
exercises
ранн|ій прикм. early /ˈɜ:lı/: з ~ого
дитинства since early childhood; на ~іх
стадіях in early stages
~ій дитячий вік infancy; ~ій розвиток
precocity

рано присл. early /ˈɜ:lı/: надто ~
too early; ~ лягати і рано вставати
keep early hours
~ чи пізно sooner or later

раптов|ий прикм. (неочікуваний)
abrupt /әˈbrʌpt/: ~е рішення abrupt
decision; sudden /sʌdn/: ~а зміна
sudden change; ~а блискуча ідея
sudden inspiration
раптом присл. suddenly /ˈsʌdnlı/: ~
він усе зрозумів the truth suddenly burst
upon him
рахувати дієсл. 1. count /kaʊnt/:
~ на пальцях count on oneʼs fingers
2. (обчислювати) compute /kәmˈpju:t/; reckon /ˈrekәn/
рахуватися дієсл. 1. consider
/kәnˈsıdәr/; reckon /ˈrekәn/; take* into
consideration /teık ˈıntә kәnˌsıdәˈreıʃn/:
з цим треба ~ one must take it into
consideration 2. (зважати) defer
/dıˈfɜ:r/: ~ зі своїми батьками defer to
oneʼs parents
рахунок ч. 1. (підрахунок)
count(ing) /ˈkaʊnt(ıŋ)/ 2. (за товар,
роботу тощо) bill /bıl/; account
/әˈkaʊnt/
за ~ чогось at the expense of smth: у
1970-х і 1980-х роках кількість російськомовних шкіл постійно зростала за ~
україномовних шкіл in the 1970s and
1980s, the number of Russian-language

schools constantly increased at the expence
of Ukrainian-language schools

раціоналiзм ч. 1. rationality
/ˌræʃәˈnælәtı/ 2. філос. rationalism
/ˈræʃnәlızәm/
раціональн|ий прикм. 1. (логічний) rational /ˈræʃnәl/: ~ий підхід
rational approach; efficient /ıˈfıʃnt/:
~і методи заучування матеріалу
efficient methods of learning material
2. (розумний) judicious /dʒu:ˈdıʃәs/:
~е використання чийогось часу
judicious use of oneʼs time
~е зерно kernel; ~ий спосіб [метод]
досягнення (чогось) short-cut

раціонально присл. 1. (розумно)
judiciously /dʒu:ˈdıʃәslı/ 2. (логічно)
rationally /ˈræʃnәlı/ 3. (грамотно)
intelligently /ınˈtelıdʒәntlı/
раці|я ж. (смисл) sense /sens/:
мати ~ю make sense; не мати ~ї make
no sense
немає ніякої ~ї (+ інф.) there is no point
(in + gerund)

реабілітація ж. rehabilitation
/ˌri:әˌbılıˈteıʃn/: професійна ~ occupational rehabilitation
реабілітацiйн|ий прикм. rehabilitation /ˌri:әˌbılıˈteıʃn/: ~а підготовка
rehabilitation training
реагування с. reaction /rıˈækʃn/;
reacting /rıˈæktıŋ/
реагу|вати дієсл. (на щось) react
on [upon] smth /rıˈækt ɒn [әˈpɒn]/:
~вати на зауваження вчителя react
on the teacher’s remarks; повільно/
швидко ~вати react slowly/ promptly;
respond (to smth) /rıˈspɒnd (tә)/: на
таку манеру викладання учні завжди
~ють погано this kind of teaching
387

УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКИЙ НАВЧАЛЬНИЙ СЛОВНИК

the class has always responded badly
реакція ж. 1. (у різн. знач.)
reaction /rıˈækʃn/: позитивна/зворотна ~ positive/ reverse reaction; ~ у
відповідь response reaction; сенсорна
~ sensory reaction 2. (відгук) response
/rıˈspɒns/: механічна/психічна ~
automatic/mental reaction
реалізаці|я ж. (здійснення, виконання) realization /ˌrıәlaıˈzeıʃn
US: ˌrıәlıˈzeıʃn/: сприяти ~ї проекту
facilitate the realization of a project;
implementation
/ˌımplımenˈteıʃn/:
істотно скоротити розрив між
прийняттям рішення і його ~єю
reduce considerably the time-lag
between decision and implementation;
fulfillment /fʊlˈfılmәnt/
реалiзм ч. 1. (у різн. знач.) realism
/ˈrıәlızәm/: моральний/наївний ~
moral/naïve realism; truth to nature
/tru:θ tә ˈneıtʃәr/ 2. (у мистецтві тж)
actuality /ˌæktʃʊәltı/
реалізувати дієсл. implement
/ˈımplımәnt/: ~ соціальні програми
implement the social programmes;
realize /ˈrıәlaız/: ~ щось апаратно/
програмно комп. realize [implement]
smth by hardware/by software
реалістичн|ий прикм. 1. realistic
/ˌrıәˈlıstık/: ~ий підхід realistic
attitude 2. (у мистецтві) realist
/ˈrıәlıst/: ~е мистецтво realist art
реальн|ий прикм. 1. (дійсний) real
/rıәl/; actual /ˈæktʃʊәl/: ~ий конфлікт
actual conflict 2. (здійснимий) realizable
/ˈrıәlaızәbl/; practicable /ˈpræktıkәbl/:
~ий план practicable plan 3. (що
відповідає дійсному стану справ)
practical /ˈpræktıkl/
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~а дійсність matter of fact

реальність ж. reality /rıˈælәtı/:
віртуальна/об’єктивна
реальність
virtual/objective reality
ревiзія ж. (вид перевірки)
inspection /ınˈspekʃn/
ревізувати дієсл. 1. (перевіряти)
inspect /ınˈspekt/ 2. (переглядати
теорію тощо) revise /rıˈvaız/: ~
погляди revise views
революція ж. revolution /ˌrevәˈlu:ʃn/: науково-технічна ~ scientific
and technological revolution
регіон ч. region /ˈri:dʒәn/:
депресивний ~ depressed [distressed]
region; area /ˈeәrә/: ~ (частина
країни), що розвивається developing
area
регіональн|ий прикм. regional
/ˈri:dʒәnl/: ~а мова regional language
регламент ч. 1. (зведення правил)
regulations /ˌregjʊˈleıʃnz/; order
/ˈɔ:dәr/: порушення ~у breach of
order 2. (на засіданні) time-limit
/taımˈlımıt/: дотримуватися ~у keep
within the time-limit
регламенту|вати дієсл. regulate
/ˈregjʊleıt/; regiment /ˈredʒımәnt/:
порядок експерименту жорстко
~ється experimental procedure is
rigidly regimented; be* subject to
smth /bi: ˈsʌbdʒıkt tә/: ~ватися
технікою безпеки be subject to safety
regulations
регрес ч. regress /rıˈgres/;
retrogression /ˌretrәˈgreʃn/
регресувати
дієсл.
regress
/rıˈgres/; retrogress /ˌretrәˈgres/
регулювальн|ий прикм. regulating /ˈregjʊleıtıŋ/: ~а функція мозку
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regulative brain’s function; adjusting
/әˈdʒʌstıŋ/; controlling /kәnˈtrәʊlıŋ/
регулювання с. 1. (керування)
governing /ˈgʌvnıŋ/ 2. (часто у значенні керування) control (action)
/kәnˈtrәʊl (ˈækʃn)/: ~ народжуваності birth control 3. (процес) adjustment
/әˈdʒʌstmәnt/ 4. (чогось у часі) timing
/ˈtaımıŋ/
регулювати дієсл. 1. regulate
/ˈregjʊleıt/ 2. (здійснювати регулювання як різновид керування)
control /kәnˈtrәʊl/ 3. (здійснювати
регулювання величини тощо) adjust
/әˈdʒʌst/; set* /set/ 4. (щось у часі)
time smth /taım/
регулярн|ий прикм. 1. (що
повторюється через певні проміжки
часу) regular /ˈregjʊlәr/: ~е відвідування
занять regular attendance at lessons;
~і відвідування/заняття regular visits/
lessons 2. (сталий за характеристикою) uniform /ˈju:nıfɔ:m/ 3. (що
здійснюється за розкладом) scheduled
/ˈʃedju:ld US: ˈskeʤʊld/
регулярність ж. regularity
/ˌregjʊˈlærәtı/
регулятор
ч.
regulator
r
/ˌregjʊˈleıtә /
редагування с. editing /ˈedıtıŋ/:
літературне та наукове ~ literary and
scientific editing: попереднє ~ preediting
редагувати дієсл. 1. (піддавати
редагуванню) edit /ˈedıt/ 2. (формулювати) word /wɜ:d/ 3. (керувати
виданням) be* editor /bi: ˈedıtәr/
редактор ч. editor /ˈedıtәr/
редакці|я ж. 1. (колектив)
editorial stuff /ˌedıˈtɔ:rıәl stʌf/ 2. (при-

міщення) editorial office /ˌedıˈtɔ:rıәl
ˈɒfıs (US: ˈɔ:fıs)/ 3. (опрацьований
текст) wording /ˈwɜ:dıŋ/: первісна
~я first [original] wording; прийняти
щось у новій ~ї adopt smth in a new
wording 4. (формулювання) drafting
/drɑ:ftıŋ US: dræftıŋ/: ~я цього пункту
є неясною the drafting of this clause
is obscure 5. (редагування) editorship
/ˈedıtәʃıp/: за ~єю когось under the
editorship of smb
редакцiйн|ий прикм. editorial
/ˌedıˈtɔ:rıәl/:
~а
колегія/комісія
editorial board/ committee; ~і зауваження editorial comments
реєстр ч. (список, покажчик) list
/lıst/; register /ˈredʒıstәr/
реєстраці|я ж. 1. registration
/ˌredʒıˈstreıʃn/: ~я читачів registration
of readers; стіл ~ї registration desk;
enrolment /ınˈrәʊlmәnt/ 2. (фіксування
наявності сигналу, зміни величини)
detection /dıˈtekʃn/; monitoring
/ˈmɒnıtәrıŋ/
реєструвальний прикм. recording
/rıˈkɔ:dıŋ/; registering /ˈredʒıstәrıŋ/
реєструвати дієсл. 1. register
/ˈredʒıstәr/ 2. (покази візуально)
indicate /ˈındıkeıt/; display /dıˈspleı/
3. (записувати покази) record
/rıˈkɔ:d/: це дозволяє спостерігати і
~ всі зміни this enables one to observe
and record all the changes; keep*
[make*] a record of smth /ki:p [meık] ә
ˈrekɔ:d (US: ˈrekәrd) әv/ 4. (заносити
до журналу, картотеки) file /faıl/
режим ч. 1. (заведений порядок)
routine /ru:ˈti:n/: шкільний ~ school
routine; скласти ~ дня дитини
arrange the child’s daily routine; су389
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воро додержуватися ~у strictly adhere to the routine; regime /reıˈʒi:m/:
~ харчування дітей regime of
nourishment for children; conditions
/kәnˈdıʃnz/: робочий ~ (вид роботи,
функція) operating [working] conditions; mode /ˈmәʊd/; state /steıt/
2. (розпорядок праці тощо) schedule /ˈʃedju:l US: ˈskeʤʊl/: ~ роботи
підприємства office [plant] schedule;
порушувати ~ break oneʼs schedule of
life
резерв ч. 1. (запас) reserve
/rıˈzɜ:v/: приховані ~и latent reserves;
store /stɔ:r/ 2. (запасне обладнання)
reserve [stand-by] facility /rıˈzɜ:v
[ˈstændbaı] fәˈsılәtı/
резервний прикм. 1. (запасний)
reserve /rıˈzɜ:v/: створювати ~
фонд form a reserve fund; stand-by
/ˈstændbaı/ 2. (додатковий) supplementary /ˌsʌplıˈmәntrı/
резервування с. (сукупність
заходів для підвищення надійності)
redundancy /rıˈdʌndәnsı/
резервувати
дієсл.
reserve
/rıˈzɜ:v/
резолюція ж. 1. (ухвала зборів
тощо) resolution /ˌrezәˈlu:ʃn/: прийняти ~ю carry a resolution 2. (на
документі) instructions /ınˈstrʌkʃnz/ pl.
резонанс ч. перен. echo /ˈekәʊ/ (pl.
echoes /ˈekәʊz/); response /rıˈspɒns/
резонансний прикм. resonance
/ˈrezәnәns/; resonant /ˈrezәnәnt/
результат ч. 1. result /rıˈzʌlt/:
задовільний/кінцевий/несподіваний/остаточний ~ satisfactory/final/
surprising/ultimate/positive result; у
~і наших зусиль/спроб as a result of
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our efforts/ attempts; відмiнні [несхожі] ~и variant results; бачити ~и
своєї роботи see the results of oneʼs
work; досягти добрих ~ів achieve
[attain] good results 2. (вихід) outcome
/ˈaʊtkʌm/ 3. (наслідок) consequence
/ˈkɒnsıkwәns US: ˈkɒnsıkwens/; sequel
/ˈsi:kwәl/ 4. (кінцевий) end /end/: ~ом
цього було .. the end of it was ..; issue
/ˈıʃu/
у ~і чогось by smth; одержуватися в ~і
ensue; ~и наукових спостережень (звич.
множ.) observation

резюме с. summary /ˈsʌmәrı/;
abstract /ˈæbstrækt/
резюмувати дієсл. summarize
/ˈsʌmәraız/; abstract /әbˈstrækt/
рейтинг ч. rating /ˈreıtıŋ/: високий/
низький ~ high/low rating; ranking
/ˈræŋkıŋ/: ~ успішності (студента)
academic ranking
рекомендація ж. 1. (порада)
recommendation
/ˌrekәmenˈdeıʃn/;
advice /әdˈvaıs/ 2. (що видається
особі) (character) reference /(ˈkærәktәr) ˈrefrәns/
рекомендован|ий прикм. recommended /ˌrekәˈmendıd/: ~а література
recommended list of books; advisable
/әdˈvaızәbl/
рекоменду|вати дієсл. advise
/әdˈvaız/: не ~вати (робити) щось
advise against (doing) smth; recommend
/ˌrekәˈmend/: ~вати когось до аспірантури recommend smb as a postgraduate student; я вам ~ю прислухатися до його поради I recommend that
you should hear his advice
реконструкція ж. 1. (внесення
змін у конструкцію) redesign
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/ˌri:dıˈzaın/ 2. (пристосовування
для інших потреб) adaptation
/әˈdæpˈteıʃn/ 3. (відновлювання
первісного вигляду) reconstructtion
/ˌri:kәˈnstrʌkʃn/ 4. (модернізація)
overhaul /ˌәʊvәˈhɔ:l/; updating
/ˌʌpˈdeıtıŋ/
реконструювати дієсл. 1. (вносити зміни у конструкцію) redesign /ˌri:dıˈzaın/ 2. (пристосовувати
для інших цілей) adapt /әˈdæpt/;
convert /kәnˈvɜ:t/; remodel /ˌri:ˈmɒdl/
3. (відновлювати первісний вигляд)
reconstruct /ˌri:kәnˈstrʌkt/ 4. (модернізувати) overhaul /ˌәʊvәˈhɔ:l/;
update /ˌʌpˈdeıt/
ректор ч. rector /ˈrektәr/; (жінка)
rectoress /ˈrektәrәs/
ректорат ч. 1. university
administration /ˌju:nıˈvɜ:sәtı әdˌmınısˈtreıʃn/ 2. (приміщення) rector’s
office /ˈrektәrz ˈɒfıs (US: ˈɔ:fıs)/
релігiйн|ий прикм. religious
/rıˈlıʤәs/: ~а організація/освіта
religious organization/ education;
~е вчення/свято religious teaching/
holiday; ~і переконання religious
convinctions
релiгі|я ж. religion /rıˈlıʤәn/:
психологія ~ї psychology of religion;
прірва між наукою та ~єю the divorce
between science and religion
релiкві|я ж. relic /ˈrelık/: зберігати щось як ~ю keep smth as a
relic
рентабельний прикм. 1. (що
дає прибуток) profitable /ˈprɒfıtәbl/
2. (що застосовується як товарна
продукція) commercial /kәˈmɜ:ʃl/
3. (економічно життєздатний)

economically viable /ˌi:kәˈnɒmıklı (US:
ˌekәˈnɒmıklı) ˈvaıәbl/
реорганізація ж. reorganization
/ri:ˌɔ:gәnaıˈzeıʃn US: ri:ˌɔ:gәnıˈzeıʃn/
реорганізовувати дієсл. reorganize /ri:ˈɔ:gәnaız/; readjust
/ˌri:әˈdʒʌst/
репетитор с. tutor /ˈtju:tәr US:
ˈtu:tәr/: найняти ~а для дітей hire a
tutor for children
репетиторство с. coaching
/ˈkәʊʧıŋ/: групове/індивідуальне ~
group/individual coaching
репетиці|я ж. rehearsal /rıˈhɜ:sl/:
генеральна ~я dress-rehearsal; проводити ~ю have a rehearsal
реплік|а ж. 1. (зауваження)
remark /rıˈmɑ:k/ 2. (заперечення)
retort /rıˈtɔ:t/
відповідати на ~и reply to the interrupters

репрезентативний прикм. representative /ˌreprıˈzentәtıv/: ~ показник
(оцінка) representative measure
репрезентативність ж. representativeness /ˌreprıˈzentәtıvnıs/:
~ вибірки мат. стат. representativeness of sample; ~ тесту test
representativeness
репресія ж. repression /rıˈpreʃn/
репродуктивн|ий
прикм.
reproductive /ˌri:prәˈdʌktıv/: ~а
пам’ять/уява reproductive memory/
imagination; ~і методи навчання
reproductive teaching methods
репродукувати дієсл. reproduce
/ˌri:prәˈdju:s US: ˌri:prәˈdu:s/
репродукування с. reproduction
/ˌri:prәˈdʌkʃn/
репутаці|я
ж.
reputation
/ˌrepjʊˈteıʃn/: мати добру ~ю be a
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person of good [high] reputation;
image /ˈımıdʒ/
ресурс ч. resource /rıˈsɔ:s US:
ˈri:sɔ:rs/: людські ~и manpower
resources
ресурсний прикм. resource /rıˈsɔ:s
US: ˈri:sɔ:rs/: ~ центр resource centre
(амер. center)
ретельн|ий прикм. 1. thorough
/ˈθʌrә US: ˈθʌrәʊ/: ~а підготовка
thorough preparation; ~ий аналіз
thorough analysis; careful /ˈkeәfl/:
~е вивчення питання a careful examination of the question; ~е планування уроку careful planning of a
lesson; робота, що вимагає ~ої уваги
work that exacts very careful attention
2. (про дослідження) searching
/ˈsɜ:tʃıŋ/
ретельність
ж.
assiduity
/ˌæsıˈdu:әtı US: ˌæsıˈdju:әtı/; diligence
/ˈdılıdʒәns/
ретельно присл. thoroughly
/ˈθʌrәlı US: ˈθʌrәʊlı/: ми хочемо
вивчити цей зв’язок більш ~, ніж
попередні автори we will examine
this connection more thoroughly than
the previous authors; carefully /ˈkeәflı/:
~ виконувати роботу do oneʼs work
very carefully [thoroughly]
~ розроблений elaborate

ретроспектива ж. retrospective
review /ˌretrәˈspektıv rıˈvju:/; hindsight /ˈhaındsaıt/
ретроспективний прикм. retrospective /ˌretrәˈspektıv/: ~ погляд на
щось retrospective [backward] glance
at smth
реферат ч. 1. (короткий зміст)
abstract
/ˈæbstrækt/;
synopsis
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/sıˈnɒpsıs/ 2. (доповідь) paper
/ˈpeıpәr/; essay /ˈeseı/
реферативний прикм. abstract
/ˈæbstrækt/: ~ журнал abstract(s)
journal [bulletin]
референт ч. reader /ri:dәr/;
reviewer /rıˈvju:әr/
реферувати
дієсл.
abstract
/әbˈstrækt/
рефлекс ч. reflex /rıˈfleks/:
вроджений/безумовний/умовний
~ inborn/unconditioned/ conditioned
[associate] reflex; згасання умовного
~у extinction of the conditioned
[associate] reflex; виробляти ~
elaborate [build up] a reflex
рефлексія ж. reflexion /rıˈflekʃn/
рефлекcологія
ж.
псих.
reflexology /rıˌfleksˈɒlәdʒı/
рефлекторн|ий прикм. фізіол.
reflex /rıˈfleks/: ~а дуга/реакція/фаза
reflex arc/action/phase
реформ|а ж. reform /rıˈfɔ:m/:
блокувати/згортати/проводити ~и
block/roll back/ implement reforms;
політичні/соціальні ~и political/ social reforms; ~а правопису spelling
reform; проводити кампанію за ~у
системи освіти conduct a campaign
for educational reform
здійснювати ~у reform

реформування с. reformation
/ˌrefәˈmeıʃn/; reforming /rıˈfɔ:mıŋ/
реформувати дієсл. reform
/rıˈfɔ:m/
рецензент ч. 1. reviewer /rıˈvju:әr/
2. (рукописів) reader /ri:dәr/
рецензі|я ж. 1. review /rıˈvju:/:
~я на наукову статтю review of a
scientific paper; віддати щось на ~ю
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send smth for review; написати ~ю
на книгу write a review of a book
2. (на рукопис) opinion /әˈpınıәn/:
позитивна ~ія positive opinion
рецензувати дієсл. 1. review
/rıˈvju:/; criticize /ˈkrıtısaız/ 2. (рукопис) read* /ri:d/
рецепт ч. 1. recipe /ˈresәpı/
2. (лікаря також) prescription /prıˈskrıpʃn/ 3. перен. method /ˈmeθәd/;
practice /ˈpræktıs/
рецептивн|ий прикм. (пасивний)
receptive /rıˈseptıv/: ~е знання мови
receptive knowledge of a language; ~е
засвоєння receptive assimilation
рецидив ч. 1. set-back /ˈsetˈbæk/;
recurrence /rıˈkʌrәns/ 2. мед. relapse
/rıˈlæps/ 3. юр. repeated comission (of
offence) /rıˈpi:tıd kәˈmıʃn (әv әˈfens)/
речення с. 1. sentence /ˈsentәns/:
довге/просте ~ long/simple sentence;
вчити правильно будувати ~ train
in sentence-making; я не зрозумів
останнього ~ в тексті I did not
understand the last sentence in the
text 2. (частина складного речення)
clause /klɔ:z/: головне/підрядне ~
principal/subordinate clause
решта ж. 1. (залишок) reminder
/rıˈmaındәr/; rest /rest/: у решті for
the rest 2. (зайвина) surplus /ˈsɜ:plәs/
3. (про людей) the others /ðı ˈʌðәz/
ризик ч. 1. risk /rısk/: група ~у
risk group; ніякого ~у not the slightest
risk; педагогічний ~ pedagogical
risk 2. (повʼязаний із небезпекою)
danger /ˈdeındʒәr/; hazard /ˈhæzәd/:
йти на ~ take hazards; ~и, пов’язані
з характером роботи occupational
hazards

ризикований
прикм.
risky
/ˈrıskı/; speculative /ˈspekjʊlәtıv US:
ˈspekjʊleıtıv/
~ метод unsafe method

ризикувати дієсл. 1. (без доп.)
run* risks /rʌn rısks/; take* chances
/teık tʃɑ:nsız (US: tʃænsız)/; run*
[take*] the risk of smth /rʌn [teık] ðә
rısk/ 2. (наражатися на небезпеку)
hazard /ˈhæzәd/
ринок ч. market /ˈmɑ:kıt/: ~
підготовки кадрів training market; ~
праці labour (амер. labor) market
рис|а ж. (властивість, особливість) trait /treıt/: ~а характеру
character trait; яскрава ~а striking
trait; feature /ˈfi:tʃәr/: важлива/
відмінна/відмітна/характерна ~а
important/distinctive /distinguishing/
characteristic feature; чесність є
відмітною ~ою його характеру
honesty is his most outstanding feature
другорядні ~и circumstantials; у загальних ~ах in broad lines; in general terms

риск|а ж. 1. (лінія) line /laın/:
підкреслити прямою/хвилястою
~кою underline with a straight/
wavy line; провести ~у draw a line
2. (дробу) bar /bɑ:r/ 3. (над символом)
(overscribed) bar /(ˌәʊveˈskraıbd)
bɑ:r/; vinculum /ˈvıŋkjʊlәm/ (pl.
vincula /ˈvıŋkjʊlә/)
рискувати дієсл. див. ризикувати
рисуванн|я с. drawing /ˈdrɔ:ıŋ/:
вчитися ~ю study drawing; sketching
/ˈsketʃıŋ/
рисувати дієсл. 1. draw* /drɔ/: ~
олівцем draw with a pencil 2. (описувати) depict /dıˈpıkt/
рисун|ок ч. 1. (зображення) (free393
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hand) drawing /(fri:hænd) ˈdrɔ:ıŋ/; sketch
/sketʃ/: ~ок крейдою chalk scetch;
picture /ˈpıkʧәr/. 2. (ілюстрація у
книжці) illustration /ˌılәˈstreıʃn/;
figure /ˈfıgәr US: ˈfıgjәr/: як показано
на ~ку 1 … as shown in figure 1 …
ритм ч. 1. (рівномірне чергування
певних елементів) rhythm /ˈrıðәm/:
музичний ~ musical rhythm; ~
вірша/роботи/рухів rhythm in
verse/work/movement; розвивати
чуття ~у develop a sense of rhythm
2. (розміреність) pace /peıs/: витримувати ~ pace; задавати ~ set pace
3. (циклічність) cycle /ˈsaıkl/
ритмiчн|ий прикм. rhythmic(al)
/ˈrıðmık(l)/: ~ий танок rhythmic dance

proficiency level; ~ень розуміння
level of comprehension 2. (економіки,
культури тощо) standard /ˈstændәd/:
високий ~ень культури/освіти high
standard of culture /education; загальноосвітній ~ень general education
standard; ~ень викладання/знань
standard of teaching/ knowledge
3. (життя, розвитку знань тощо)
plane /pleın/; scale /skeıl/: життєвий
~ень scale of living
перевірка ~ня успішності intelligence
test; ~ень знань state of art

рiвн|ий прикм. 1. (однаковий,
такий же) equal /ˈi:kwәl/: брати
щось ~им такій-то величині take
smth as so-many/so-much; take smth
~а гімнастика aerobics; ~ий наголос equal to so-many/so-much; за інших
~их умов (all) other things being
ictus
риторика ж. rhetoric /ˈretәrık/; equal; alike /әˈlaık/: ~ий (схожий)
oratory /ˈɒrәtrı US: ˈɔ:rәtɔ:rı/
за розвитком alike in development
риторичн|ий прикм. rhetoric(al) 2. (гладкий) even /i:vn/; level /levl/
/ˈretәrık(l)/: ~е запитання rhetorical 3. (прямий) straight /ˈstraıt/
question
на ~их умовах on terms of equality
ритуал ч. ritual /ˈrıʧʊәl/; ceremony
рiвність ж. 1. (у різн. знач.)
/ˈserımәʊnı/
equality /ıˈkwɒlәtı/: національна ~
ритуальн|ий
прикм.
ritual national equality 2. (паритет) par
/ˈrıʧʊәl/: ~а поведінка ritual behavi- /pɑ:r/; parity /ˈpærәtı/
our (амер. behavior)
рівноваг|а ж. balance /ˈbælәns/:
рів|ень ч. 1. level /levl/: інте- емоційна ~а псих. emotional balance;
лектуальний ~ень mental level; зберігати ~у keep balance; equilibrium
високий ~ень майстерності high level /ˌi:kwıˈlıbrıәm/: органи ~и organs of
of excellence; доводити ~ень до… equilibrium [balance]; виводити щось
bring up the level to…; культурно- зі стану ~и disturb smth from (the)
політичний ~ень cultural and political equilibrium; досягати ~и attain equililevel; на високому науковому ~ні at a brium
high scientific level; ~ень акредитації
перебувати у стані ~и equiponderate
accreditation level; ~ень освіти level
рівнозначний прикм. equivalent
of education; ~ень професійної ква- /ıˈkwıvәlәnt/; equipollent /ˌi:kwıліфікації vocational qualification level; ˈpɒlәnt/
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рівномiрний прикм. even /i:vn/:
~ розподіл even distribution; steady
/stedı/
рівномiрно присл. evenly /ˈi:vnlı/:
розподіляти щось ~ distribute smth
evenly
рівноправний прикм. equal in
rights /ˈi:kwәl ın raıts/; possessing
[enjoying] equal rights /pәˈzesıŋ
[ınˈdʒɔıŋ] ˈi:kwәl raıts/
рівносильний прикм. 1. equivalent
/ıˈkwıvәlәnt/; equal in strength /ˈi:kwәl
ın streŋθ/ 2. (тотожний) identical
(to, with) /aıˈdentıkl (tә, wıð)/
рівноцiнний прикм. equivalent
/ıˈkwıvәlәnt/; of equal worth [value]
/әv ˈi:kwәl wɜ:θ [ˈvælju:]/
рівняти дієсл. (зрівнювати з
чимось) balance /ˈbælәns/; compensate
/ˈkɒmpenseıt/; equalize /ˈi:kwәlaız/
рівнятися дієсл. (бути рівним)
(be) equal (to) /bi:ˈi:kwәl (tә)/: ~на
кращих у роботі try to equal the best
in work; amount (to) /әˈmaʊnt/
рід ч. 1. (про класифікацію
чогось) description /dıˈskrıpʃn/
2. (різновид, тип чогось) kind /kaınd/;
sort /sɔ:t/; type /taıp/ 3. (походження)
origin /ˈɒrıdʒın US: ˈɔ:rәdʒın/
єдиний у своєму роді unique; ~ занять
occupation; свого роду a sort of

рiдкісн|ий прикм. 1. rare /reәr/: ~е
явище a rare occurrence; few /fju:/:
за ~ими виключеннями with few
exceptions 2. (випадковий) occasional
/әˈkeıʒәnl/
рiдко присл. (не часто) seldom /ˈseldәm/: він ~ дозволяє собі відпочити he
seldom indulges in a holiday; rarely
/ˈreәlı/; infrequently /ınˈfri:kwәntlı/

рiдн|ий прикм. 1. (про країну,
місто тощо) native /ˈneıtıv/:
навчання здійснюється ~ою мовою
education is carried on in the native
language; програма з ~ої мови
syllabus in [for] the native language;
home /hәʊm/: вивчення ~ого краю
studying oneʼs home region 2. (про
родичів) own /әʊn/
різк|ий прикм. 1. (який раптово
виникає, змінюється) abrupt әˈbrʌpt/;
sharp /ʃɑ:p/; sudden /ˈsʌdn/; violent
/ˈvaıәlәnt/ 2. (чіткий) sharp: зробити
комусь ~е зауваження administer
a sharp reproof to smb 3. (про звук)
harsh /hɑ:ʃ/; acute /әˈkju:t/ 4. (про
світло) bright /braıt/; harsh 5. (про
акцент) broad /brɔ:d/
~о окреслений sharp-cut

рiзко присл. 1. sharply /ˈʃɑ:plı/
2. (несподівано) abruptly /әˈbrʌptlı/
~ виступати проти чогось declaim
against smth

рiзн|ий прикм. 1. (відмінний,
несхожий) different /ˈdıfrәnt/: ~ий
по суті differrent in kind; ~ого віку
of different ages; це ~і слова, але їх
значення є майже однаковим the
words are different but the meaning
is almost the same; unlike /ˌʌnˈlaık/:
~і конфігурації unlike configurations
2. (усілякий) diverse /daıˈvɜ:s/: з
~их причин [міркувань] for divers
reasons; varied /ˈveәrıd/: ~і за змістом
(заняття тощо) varied in content;
various /ˈveәrıәs/: існують ~і думки
з цього питання there are various
opinions on the subject; у словнику
~і значення слова повинні чітко
розмежовуватися the various meaning
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of a word must be kept clearly apart in
a dictionary
різнитися дієсл. differ (from)
/ˈdıfәr (frәm)/
різниц|я ж. 1. difference /ˈdıfrәns/:
величезна ~я enormous difference;
немає жодної ~і it makes no
difference; різниця у віці difference
in age 2. (відмінність, вирізняльна
властивість) distinction /dıˈstıŋkʃn/:
помітна ~я marked distinction
різнобій ч. 1. (розлад) disharmony
/dısˈhɑ:mәnı/; dissonance /ˈdısәnәns/
2. (неузгодженість дій) lack of
coordination /læk әv kәʊˌɔ:dıˈneıʃn/
різнобiчн|ий прикм. 1. versatile
/ˈvɜ:sәtaıl/; all-round /ˈɔ:lˈraʊnd/:
~а освіта all-round education; ~о
розвинута людина all-round man;
він глибоко впевнений у необхідності ~ої освіти he has a strong belief
in all-round education; manifold
/ˈmænıfәʊld/ 2. (про людину тж)
miscellaneous /ˌmısәˈleınıәs/
різнобiчність ж. versatility
/ˌvɜ:sәˈtılәtı/
різновид ч. variety /vәˈraıәtı/
різноманiтн|ий прикм. 1. various
/ˈveәrıәs/: ~і відтінки значень various
shades of meaning; varied /ˈveәrıd/: ~і
методи і прийоми навчання varied
teaching methods and techniques
2. (численний) manifold /ˈmænıfәʊld/:
~і застосування manifold in uses
різноманiтність ж. variety
/vәˈraıәtı/: ~ методів викладання variety of teaching methods; ~
вправ/форм variety of exercises/
shapes; diversity /daıˈvɜ:sәtı/: ~
форм позашкільних занять diversity
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[variety] of extra-school activities
велика ~ a wide range of

різнорiдний прикм. heterogeneous /ˌhetәrәˈdʒi:nıәs/; mixed /mıkst/
різнорiдність ж. heterogeneity
/ˌhetәrәˈdʒi:nıәtı/
різносторонн|ій прикм. manysided /ˈmenıˌsaıdıd/; versatile /ˈvɜ:sәtaıl/;
manifold /ˈmænıfәʊld/: ~я діяльність
manifold activity
~я освіта all-round education

рік ч. year /jɜ:r US: jıәr/: з року
в ~ from year to year; навчальний
~ (у вищому навчальному закладі)
academic year; (у школі) school year;
найближчими роками in years to
come; протягом року in the course of
the year; лат. annum /ˈænәm/: за рік
per annum
дитячі роки childhood; infancy

річ ж. 1. (предмет) thing /θıŋ/:
це зовсім інша річ it is quite another
thing; object /ˈɒbdʒıkt/ 2. (обставина)
things /θıŋz/: звичайний стан речей
usual run of things
до речі (між іншим) by the way;
зауваження було зроблено до речі the
remark was well timed; певна річ to be sure;
річ у тім, що.. the fact [the matter, the thing.
the case] is that..
не в тому річ that is not the question
[point]

річн|ий прикм. annual /ˈænjʊәl/:
~а програма робіт annual work
program; ~ий звіт annual report
рiшен|ня с. 1. (вибір дій)
determination /dıˌtɜ:mıˈneıʃn/: дотримуватися прийнятого ~ня keep to
determination; decision /dıˈsıʒn/: правильне/справедливе ~ня correct/fair
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decision; виконувати ~ня педради
carry out the decision of the teacher’s
council; не змінювати своїх ~ь
stand by oneʼs decisions; приймати
~ня make a decision 2. (висновок)
conclusion /kәnˈklu:ʒn/
рішуч|ий прикм. 1. (вирішальний)
decisive /dıˈsaısıv/ 2. (категоричний,
різкий) drastic /ˈdræstık/ 3. (твердий)
firm /fɜ:m/; strong /strɒŋ US: strɔ:ŋ/
4. (про дії, заходи) vigorous /ˈvıgәrәs/:
~і дії/заходи vigorous [drastic] action/
measures
рішучість ж. resolution /ˌrezәˈlu:ʃn/; decision /dıˈsıʒn/
робити дієсл. 1. (здійснювати
щось, працюючи) do* /du:/: ~ щось
особливим чином do smth in a
particular way; carry out /ˈkærı aʊt/;
execute /ˈeksıkju:t/ 2. (виготовляти)
make* /meık/; produce /prәˈdju:s US:
prәˈdu:s/ 3. (перетворювати до якогось стану) turn smth into smth /tɜ:n
ˈıntә/ 4. (проводити) make*: ~ вибір/
зауваження/спробу/успіхи make
choice/remark/attempt/progress; take*
/teık/
~ висновок draw a conclusion; infer; ~
відкриття discover; ~ замовлення комусь
на щось place an order for smth with smb; ~
однаковим equalize; ~ усе можливе to do
oneʼs best

дукт діяльності) work /wɜ:k/:
виховна ~а educational work; класна/
домашня ~а classwork/homework;
громадські ~и public works; письмова ~а (у школі) written work; ~а за
графіком [планом] scheduled work;
~а над підручником (з написання
підручника) work on a text-book;
братися за ~у set [get down] to work;
оцінювати ~у appraise [evaluate]
the work; виконувати ~у deliver
[do, supply] work; робити успіхи в
~і get on with oneʼs work
2. (якість, спосіб виконання) workmanship
/ˈwɜ:kmænʃıp/:
доброякісність ~и goodness of workmanship; погана якість ~и poorness of
workmanship 3. (конкретне чи обмежене завдання, заняття) job /dʒɒb/:
випадкова ~а odd job; ~а за сумісництвом combined job; він втратив
~у he lost his job 4. (функціювання)
operation /ˌɒpәˈreıʃn/: розумова
~а operation of the mind; service
/ˈsɜ:vıs/: бути без ~и be out of service;
вичерпна реферативна ~а comprehensive abstracting service; години
~и закладу hours of service; мати
десятирічний стаж ~и have ten
years service 5. (діяльність) activity
/ækˈtıvәtı/; activities /ækˈtıvәtız/
6. (завдання, виконане у письмовому
вигляді) paper /ˈpeıpәr/: дипломна/
екзаменаційна ~а graduation/exam
paper 7. (контрольна у школі) test
/test/: важка/легка контрольна ~а
difficult [severe]/easy test; проводити
контрольну ~у conduct a test

робітник ч. 1. worker /wɜ:kәr/:
робітник-підліток juvenile worker;
workman /ˈwɜ:kmæn/ (pl. workmen
/ˈwɜ:kmen/) 2. (службовець) employee
/ˌemplɔıˈi:/ 3. мн. робітники збір.
labour (амер. labor) (force) /ˈleıbәr
(fɔ:s)/; manpower /ˈmænˌpaʊәr/
домашня ~а (шкільне завдання) homeробот|а ж. 1. (діяльність, про- work; (робота по господарству) housework
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роботодавець
ч.
employer
/ımˈplɔıәr/
робоч|ий прикм. 1. (який приводить у дію) actuating /ˈæktʃʊeıtıŋ/
2. (повʼязаний з умовами роботи)
working /ˈwɜ:kıŋ/: ~ий день/час
working day/time; ~ий план викладача
teacher’s working plan; operating
/ˈɒpereıtıŋ/; service /ˈsɜ:vıs/: ~і умови
operating [service] conditions

/ınˈvestıgeıt/; look (into) /lʊk (ˈıntә)/
3. (намагатися зрозуміти) try to
make out /traı tә meık aʊt/ 4. (критично обговорювати) discuss /dıˈskʌs/
5. (піддавати щось аналізові) analyse
/ˈænәlaız/
розбиратися дієсл. 1. (на
складові частини) disassemble
/ˌdısәˈsembl/; come* apart /kʌm
әˈpa:t/ 2. (розглядати, досліджувати) investigate /ınˈvestıgeıt/;
~ий режим performance
ровесник ч. coeval /ˌkәʊˈi:vl/; of examine /ıgˈzæmın/ 3. (досягати
розуміння) understand /ˌʌndәˈstænd/:
the same age /әv ðә seım eıdʒ/
родина ж. family /ˈfæmılı/: ~ у матеріалі understand the material;
б а г атод і т н а / ма л о з а бе з п еч е н а / док. тж gain an understanding of
неповна/нуклеарна
~
(тільки smth /geın әn ˌʌndәˈstændıη әv/
перешкоджати розібратися в чомусь
батьки і діти) large/low income/
blindfold smth
broken/nuclear family
розбiжність ж. 1. (невідповідродинн|ий прикм. family /ˈfæmılı/:
~е виховання/життя/оточення fa- ність результатів, одержаних
шляхами)
discordance
mily education [upbringing]/life/en- різними
vironment; культура ~ого побуту /dıˈskɔ:dәns/; mismatch /mısˈmæʧ/;
culture of family mode of life; domes- divergence /daıˈvɜ:dʒәns/: ~ між
двома результатами divergence
tic /dәˈmestık/
розбещений прикм. perverted between two results 2. (у поглядах
/pәˈvɜ:tıd/; dissolute /ˈdısәlju:t US: тощо) dissent /dıˈsent/; dissension
/dıˈsenʃn/ 3. (теорії з досвідом)
ˈdısәlu:t/
розбещеність ж. pervertion disagreement /ˌdısәˈgri:mәnt/; discre/pәˈvɜ:ʃn US: pәˈvɜ:ʒn/; dissoluteness pancy /dıˈskrepәnsı/
розбiр ч. 1. (аналіз) analysis
/dısәˈlju:tnıs US: dısәˈlu:tnıs/
розбивати дієсл. 1. (теорію, /әˈnælәsıs/ (pl. analyses /әˈnælәsi:z/)
доказ) demolish /dıˈmɒlıʃ/ 2. (ділити 2. (розгляд) investigation /ınˌvestıˈgeıʃn/
на частини) break* down [up] /breık 3. (статті) review /rıˈvju:/
ретельний [критичний] ~ scrutiny
daʊn [ʌp]/; divide /dıˈvaıd/; partition
розбiрливий прикм. 1. (чіткий)
/pɑ:ˈtıʃn/; split /splıt/ 3. (з метою
аналізу) analyze smth into smth legible /ˈledʒәbl/; clear /klıәr/
2. (вимогливий) fastidious /fәˈstıdıәs
/ˈænәlaız .. ˈıntә/
розбирати дієсл. 1. (сортувати) US: fæˈstıdıәs/ 3. (у засобах)
sort out /sɔ:t aʊt/ 2. (розслідувати scrupulous /ˈskru:pjʊlәs/
розбiрливість ж. 1. (у засобах)
справу, питання тощо) investigate
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scrupulousness /ˈskru:pjʊlәsnıs/ 2. (почерку тощо) legibility /ˌledʒәˈbılәtı/
розбудова ж. building /ˈbıldıŋ/: ~
спроможності capacity building
розбудовувати дієсл. build* up
/bıld ʌp/; improve /ımˈpru:v/; develop
/dıˈvelәp/
розвага ж. 1. amusement
/æˈmju:zmәnt/; divertissement /daıˈvɜ:tısmәnt/ 2. (видовище) entertainment /ˌentәˈteınmәnt/
розважальн|ий прикм. amusing
/æˈmju:zıŋ/; entertaining /ˌentәˈteınıŋ/:
~е читання entertaining reading
розважати дієсл. amuse /æˈmju:z/;
entertain /ˌentәˈteın/: ~ дитину entertain [amuse] a child
розважатися дієсл. find much
amusement /faınd mʌtʃ æˈmju:zmәnt/:
~ малюванням/читанням find much
amusement in drawing/reading
розважливий прикм. 1. (про
людину)
reasonable
/ˈri:znәbl/;
judicial /dʒu:ˈdıʃl/ 2. (докладний,
змістовний) detailed /ˈdi:teıld US:
dıˈteıld/; thorough /ˈθʌrә US: ˈθʌrәʊ/
3. (про відповідь, рішення) deliberate
/dıˈlıbәrәt/
розважливість ж. judgement
/ˈdʒʌdʒmәnt/; reasonableness /ˈri:znәblnıs/
розважний прикм. див. розважливий (про людину)
розвантажувати дієсл. (вивільняти від частини навантаження) relieve /rıˈli:v/: ~ (навчальну)
програму relieve the programme
[syllabus] of superfluous material
розвивальн|ий прикм. developing
/dıˈvelәpıŋ/: ~а гра developing game

розвивати дієсл. 1. develop
/dıˈvelәp/: ~ ідею develop an idea;
~ пам’ять develop oneʼs memory; ~
спостережливість develop the power
of observation; cultivate /ˈkʌltıveıt/: ~
естетичний смак cultivate aesthetic
taste; ~ розумові здібності cultivate
intellectual powers 2. (думку) explicate /ˈeksplıkeıt/; elaborate /ıˈlæbәreıt/:
~ тему elaborate upon a theme
3. (удосконалювати теорію тощо)
evolve /ıˈvɒlv/; extend /ıkˈstend/
розвиватися дієсл. 1. (зʼявлятися в результаті чогось) develop
/dıˈvelәp/: ~ повільно/поступово/
фізично/швидко develop slowly /
gradually/ physically/ rapidly; evolve
/ıˈvɒlv/ 2. (зростати) grow /grәʊ/
3. (прогресувати) advance /әdˈva:ns
US: әdˈvæns/; progress /prәˈgres/
4. (розповсюджуватися, поширюватися) propagate /ˈprɒpәgeıt/
розвинен|ий прикм. 1. у різн.
знач. developed /dıˈvelәpt/: ~і країни
developed countries 2. (розумово)
(intellectually) mature /(ˌıntәˈlektʃʊәlı)
mәˈtjʊәr (US: mәˈtʊәr)/; cultivated
/ˌkʌltıˈveıtıd/
розвит|ок ч. 1. development
/dıˈvelәpmәnt/: всебічний ~ок особистості all-round development of
personality; емоційний [чуттєвий]/
однобічний/розумовий ~ок affective/
one-sided/intellectual development;
освіта, що має на меті стійкий ~ок
education for sustainable development;
особливості анатомо-фізіологічного, психічного та соціального
~ку дитини peculiarities of childs’
anatomical and physiological, psychic
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and social development; ~ок дітей
дошкільного віку early childhood
development; ~ок людських ресурсів
human resources development; ~ок
своїх здібностей self-development;
~ок кар’єри /навичок career/skill
development; ~ок системи безперервної освіти development of continuous education system; заважати/
сприяти ~ку prevent/promote development 2. evolution /ˌi:vәˈlu:ʃn US:
ˌevәˈlu:ʃn/: ~ок дитини evolution
of child; розвиток психіки mental
evolution 3. (зро стання) growth
/grәʊθ/ 4. (прогрес) advance /әdˈva:ns
US: әdˈvæns/; progress /ˈprәʊgres US:
ˈprɒgres/: ~ок культури/науки the
progress of culture/science
ранній ~ок precocity

розвід|ка ж. (наукове дослідження) investigation /ınˌvestıˈgeıʃn/;
research /ri:ˈsɜ:ʧ US: ˈri:sɜ:ʧ/: філологічні ~ки philological research
[investigations]
розв’язний прикм. (про проблему) soluble /ˈsɒljʊbl/; solvable
/ˈsɒlvәbl/
розв’язок ч. 1. solution /sәˈlu:ʃn/:
шукати ~ рівняння seek a solution
of an equation 2. (відповідь) answer
/ˈa:nsәr US: ˈænsәr/: правильний/
неправильний ~ (задачі) correct/
incorrect answer [solution]
розв’язання с. (задачі, питання)
solution /sәˈlu:ʃn/: ~ арифметичних
задач solution of arithmetic problems;
solving /ˈsɒlvıŋ/: ~ проблеми problem
solving
розв’яз|увати дієсл. 1. (про задачу, питання) solve /sɒlv/: ~увати
400

задачу solve a problem; ~увати задачу
на комп’ютері solve [run] a problem
on a computer; resolve /rıˈzɒlv/: цю
проблему ще не ~ано problem has
not yet been resolved; do* /du:/: ~ати
задачу правильно/неправильно (про
учня) do a sum correctly/ incorrectly
2. (особл. навчальну) work out /wɜ:k
aʊt/: ~ати задачу work out a problem
3. (займатися ще не вирішеною
проблемою) handle /ˈhændl/; tackle
/ˈtækl/ 4. (знаходити розвʼязок
проблеми) settle; solve /sɒlv/
~ати проблему find the answer to the
problem

розгалужен|ий прикм. branched
/brɑ:ntʃt/: ~а програма branched programme (амер. program); ramified
/ˈræmıfaıd/
широко ~а мережа broad [far-flung]
network

розгалуження с. 1. branching
/ˈbrɑ:ntʃıŋ/; ramification /ˌræmıfıˈkeıʃn/; fork /fɔ:k/ 2. (місце розгалуження) branch /brɑ:ntʃ/
розгалужувати дієсл. branch
/brɑ:ntʃ/; fork /fɔ:k/
розгалужуватися дієсл. branch
(out) /brɑ:ntʃ (aʊt)/; ramify /ˈræmıfaı/
розгляд ч. 1. examination
/ıgˌzæmıˈneıʃn/: ретельний ~ close
examination 2. (проекту, пропозиції)
review /rıˈvju:/: попередній ~ prior
review; consideration /kәnˌsıdәˈreıʃn/:
подавати на ~ submit for consideration;
у стадії ~у under consideration
[review]; scrutiny /ˈskru:tını US:
ˈskru:tәnı/; study /ˈstʌdı/; treatment
/ˈtri:tmәnt/
розгля|дати дієсл. 1. (справу,
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питання тощо) consider /kәnˈsıdәr/:
далі ~немо причини farther, let us
consider the causes; ми повинні
~нути всі ці питання як одне ціле
we must consider these matters as a
whole; ~дати питання з усіх точок
зору consider a question in all its
aspects; ~дати пункт за пунктом
consider seriatim; ~ньте всі можливі варіанти consider all possible
alternatives; examine /ıgˈzæmın/: ~дати
заяву examine an application; study
/ˈstʌdı/ 2. (мати справу) deal* with
/di:l wıð/; handle /hændl/: допомагати
студентам зрозуміти абстрактні ідеї,
~ючи фізичні обˈєкти help students
understand abstract ideas by handling
physical objects 3. (візуально) examine
/ıgˈzæmın/: ~дати картину examine a
picture; observe /әbˈzɜ:v/; view /vju:/
питання зараз ~ється the question is
now under consideration; який ~дається
under discussion [examine, consideration,
review]; at [in, on, to] hand

розглядуваний прикм. at issue
/әt ˈıʃu:/; in question /ın ˈkwestʃәn/;
under consideration [review] /ˈʌndәr
kәnˌsıdәˈreıʃn [rıˈvju:]/
розгорнутий прикм. 1. unfolded
/ˌʌnˈfәʊldıd/ 2. (докладний) detailed
/ˈdi:teıld US: dıˈteıld/ 3. (організований у великих масштабах) extensive
/ıkˈstensıv/; large-scale /ˈlɑ:dʒˈskeıl/
розгортання с. (розвиток) evolution /ˌi:vәˈlu:ʃn US: ˌevәˈlu:ʃn/; development /dıˈvelәpmәnt/; expansion
/ıkˈspænʃn/
розгортати (починати у великих масштабах) develop /dıˈvelәp/;
promote /prәˈmәʊt/

розгортатися дієсл. 1. (набувати
великих масштабів) develop /dıˈvelәp/;
spread* /spred/ 2. (про загострення
тощо) rage /reıdʒ/: боротьба розгорнулася навколо чогось the struggle
raged around smth
розділ ч. 1. (частина) section
/ˈsekʃn/: ~ підручника section of the
text-book; ~ повторення пройденого матеріалу review section 2. (у
книжці) part /pɑ:t/; chapter /ˈtʃæptәr/:
вступний ~ introductory chapter 3. (у
документі) issue /ˈıʃu:/
розбивати

книгу

на

~и

chapter

роздiлення с. 1. (ділення на
частини) dividing /dıˈvaıdıŋ/;
division /dıˈvıʒn/; parting /ˈpɑ:tıŋ/
2. (відокремлення одного від одного)
separating /ˌsepәˈreıtıŋ/; separaton
/ˌsepәˈreıʃn/
розділов|ий прикм. 1. dividing
/dıˈvaıdıŋ/; separating /ˌsepәˈreıtıŋ/: ~а
риска dividing line 2. філос., грам.
disjunctive /dısˈdʒ⋀ŋktıv/; distributive
/dıˈstrıbʊtıv/
роздiльн|ий прикм. 1. (нарізний)
separate /ˈseprәt/: ~е навчання
(хлопців і дівчат) separate education
2. (окремий) discrete /dıˈskri:t/
3. (виразний) distinct /dıˈstıŋkt/
4. (про написання) separate /ˈseprәt/
розділяти дієсл. 1. (ділити на
частини) divide /dıˈvaıd/; partition
/pɑ:ˈtıʃn/ 2. (відокремлювати) separate /ˈsepәreıt/: ~ щось на частини
separate smth into parts 3. (розмежовувати) mark off /mɑ:k ɒf (US: ɔ:f)/
4. (спільно використовувати тощо)
із кимось share /ˈʃeәr/; participate
(with) /pɑ:ˈtısıpeıt (wıð)/
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роздум ч. thought /θɔ:t/: після
довгих ~ів upon second thoughts;
reflection /rıˈflekʃn/
роздумування с. 1. meditation
/ˌmedıˈteıʃn/ 2. (вагання) doubt /daʊt/
роз’єднаний прикм. disunited
/ˌdısju:ˈnaıtıd/; disjoined /dısˈdʒɔınd/;
separated /ˈsepәreıtıd/; parted /ˈpɑ:tıd/
роз’єднання с. (відокремлення
однієї частини від іншої) detachment
/dıˈtætʃmәnt/; separation /ˌsepәˈreıʃn/
роз’єднувати дієсл. (відокремлювати частини одну від іншої)
detach /dıˈtætʃ/; separate /ˈsepәreıt/;
part /pɑ:t/
розквіт ч. перен. flourishing
/ˈflʌrıʃıŋ/: ~ науки/промисловості
flourishing [prosperity] of sciences/
industry; flowering /ˈflaʊәrıŋ/
~ літератури, культури тощо golden
age of literature, culture, etc.

розклад ч. (графік занять тощо) timetable /ˈtaımˌteıbl/: поза
~ом outside the timetable; складати
~ make up a timetable; schedule
/ˈʃedju:l US: ˈskeʤʊl/: ~ занять/чергувань study/duty schedule; curriculum
/kәˈrıkjʊlәm/: дослідження з теорії
~ів curriculum research
розкладання с. 1. (на складові)
decomposition /ˌdi:kɒmpәˈzıʃn/; disintegration /dısˌıntıˈgreıʃn/ 2. перен.
decay /dıˈkeı/
розкладати дієсл. 1. (розміщувати в певному порядку) arrange
/әˈreındʒ/; lay* out (into) /leı aʊt
(ˈıntә)/ 2. (розподіляти) distribute
/dıˈstrıbju:t/
розкривати дієсл. 1. open
/ˈәʊpәn/; uncover /ʌnˈkʌvәr/: ~
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причину чогось uncover the reason
of smth 2. (робити відомим) reveal
/rıˈvi:l/; disclose /dısˈklәʊz/; unfold
/ˌʌnˈfәʊld/: ~ зміст книжки unfold the
contents of a book
розлад ч. 1. derangement /dıˈreındʒmәnt/ 2. (операції, процесу) disruption /dısˈrʌpʃn/ 3. (у роботі тощо)
disorder /dısˈɔ:dәr/: функційний ~
functional disorder 4. мед. disturbance /dıˈstɜ:bәns/: ~ емоційної
сфери псих. emotional disturbance;
~ координування рухів disturbance
of muscular coordination; distress
/dıˈstres/: це може спричинити
психічний ~ у подальшому житті
this may cause psychological distress
in later life
розумовий ~ derangement

розмах ч. 1. (величина коливання)
swing /swıŋ/ 2. (діапазон) range
/reındʒ/; sweep /swi:p/ 3. (відстань
між крайніми точками) span /spæn/
4. (масштаб діяльності) scope
/skәʊp/; range /reındʒ/; scale /skeıl/
розмежування с. 1. delimiting
/di:ˈlımıtıŋ/; delimitation /di:ˌlımıˈteıʃn/
2. (розрізнювання понять тощо)
differentiation /ˌdıfәrenʃıˈeıʃn/; discrimination /dıˌskrımıˈneıʃn/ 3. (відмінність) distinction /dıˈstıŋkʃn/
розмежовувати дієсл. 1. delimit
/di:ˈlımıt/; mark off /mɑ:k ɒf (US: ɔ:f)/
2. (розрізнювати поняття тощо)
differentiate /ˌdıfәˈrenʃıeıt/; discriminate
/dıˈskrımıneıt/
розмір ч. 1. dimension(s) /dıˈmenʃn(z)/ 2. (у пропорції до іншого розміру) proportion /prәˈpɔ:ʃn/
3. (протяжність) extent /ıkˈstent/
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4. (безрозмірна величина, ознака класифікації за величиною) size /saız/
5. (про відсотки, податки тощо)
rate /reıt/: у подвійному розмірі at
double the normal rate
розмірковувати дієсл. 1. consider
/kәnˈsıdәr/; think* smth over /θıŋk...
ˈәʊvәr/; reflect (on, upon) /rıˈflekt (ɒn,
әˈpɒn)/; ponder (on, over) /ˈpɒndәr (ɒn,
ˈәʊvәr )/: ~ над питанням ponder a
question 2. (обговорювати) reason
/ˈri:zn/
розмiтка ж. (позначка, нанесена
при розмічуванні) mark /mɑ:k/
розмічати дієсл. бр. mark out [off]
/mɑ:k aʊt [ˈɒf]/; амер. lay* out /leı
aʊt/
розмічання с. бр. marking-out
[-off] /ˈmɑ:kıŋ ˈaʊt [ˈɒf]/; амер.
laying-out /ˈleııŋˈaʊt/; layout (work)
/ˈleıˈaʊt/
розмноження с. 1. (копіювання)
copying /ˈkɒpııŋ/ 2. (репродукування) reproduction /ˌri:prәˈdʌkʃn/
3. (розповсюдження) propagation
/ˌprɒpәˈgeıʃn/
розмножувати дієсл. 1. (збільшувати число чогось) multiply
/ˈmʌltıplaı/ 2. (копіювати) copy /ˈkɒpı/
3. (документ у копіях тж) manifold
/ˈmænıfәʊld/; duplicate /ˈdju:plıkeıt
US: ˈdu:plıkeıt/ 4. (репродукувати) reproduce /ˌri:prәˈdju:s US:
ˌri:prәˈdu:s/
~ на ксероксі xerox

розмов|а ж. talk /tɔ:k/: відверта
~а heart to heart talk; conversation
/ˌkɒnvәˈseıʃn/: жива ~а lively
conversation; ~а на вільну тему free
conversation; бути предметом ~и

be the subject of conversation; вести
~у іноземною мовою conduct a
conversation in a foreign language;
надати ~і іншого напряму give a
conversation another turn; colloquy
/ˈkɒlәkwı/
розмовляти дієсл. 1. (вести
неофіційну бесіду) talk /tɔ:k/: грубо
~ talk bluntly; не розмовляйте! don’t
talk! 2. (вести офіційну бесіду;
володіти мовою) speak* (to, with)
/spi:k (tә, wıð)/: ~ англійською/
німецькою мовою speak English/
German
розмовн|ий прикм. colloquial /kәˈlәʊkwıәl/: ~а англійська/українська
мова colloquial English/Ukrainian;
conversational /ˌkɒnvәˈseıʃәnl/: ~а
практика conver-sational practice
навички ~ої мови speech habits

розмовник ч. phrase-book
/ˈfreızˈbʊk/; conversation book /ˌkɒnvәˈseıʃn bʊk/
рознесення с. (у часі, просторі)
separation /ˌsepәˈreıʃn/; spacing
/ˈspeısıŋ/
розпад ч. 1. disintegration /dısˌıntıˈgreıʃn/ 2. (перен.) collapse /kәˈlæps/
розпадатися дієсл. 1. disintegrate
/dısˈıntıgreıt/ 2. (на частини тощо)
resolve [break* down] (into) /rıˈzɒlv
[breık daʊn] (ˈıntә)/ 3. (занепадати)
collapse /kәˈlæps/ 4. (про державу,
родину тж.) decay /dıˈkeı/
розпис ч. 1. (дія) painting /ˈpeıntıŋ/
2. (розклад) schedule /ˈʃedju:l US:
ˈskeʤʊl/: штатний ~ manning schedule
розпитування с. questioning
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/ˈkwestʃәnıŋ/; inquiry /ınˈkwaıәrı US:
ˈınkwәrı/
розпитувати дієсл. interrogate
/ınˈterәgeıt/; inquire (когось – of, про
щось − after) /ınˈkwaıәr (әv, ˈa:ftәr US:
ˈæftәr)/; question /ˈkwestʃn/: докладно
~ question closely
розпізнання с. 1. identification
/aıˌdentıfıˈkeıʃn/ 2. (пізнавання)
recognition /ˌrekәgˈnıʃn/: ~ образів
pattern recognition
розпізнавати дієсл. 1. recognize
/ˈrekәgnaız/; discern /dıˈsɜ:n/ 2. (ідентифікувати) identify /aıˈdentıfaı/
3. (відрізняти) discriminate /dıˈskrımıneıt/
розпливча(с)тий прикм. 1. перен.
vague /veıg/; indistinct /ˌınˈdıstıŋkt/
2. (про стиль) flabby /ˈflæbı/
розповідати дієсл. tell* /tel/; recite
/rıˈsaıt/: ~ урок recite oneʼs lesson;
narrate /nәˈreıt/
розповідач ч. narrator /nәˈreıtәr/;
story-teller /ˈstɔ:rıˈtelәr/
розповід|ь ж. narraton /nәˈreıʃn/;
narrative /ˈnærәtıv/: яскрава й
емоційна ~ь учителя vivid and
emotional narrative by the teacher;
story /ˈstɔ:rı/: дитячі ~і children’s
stories
розповсюджен|ий прикм. 1. (наявний у великій кількості) abundant /әˈbʌndәnt/ 2. (який широко
застосовується) (most) widely used
/(mәʊst) ˈwaıdlı ju:zd/: цей метод
є широко ~им у школі this method
is widely used in school; distributed
/dıˈstrıbju:tıd/: широко ~ий widely
distributed
розповсюдженість ж. 1. wide404

spreadness /waıd ˈsprednıs/ 2. (наявність у дуже великій кількості)
abundance /әˈbʌndәns/; extent /ıkˈstent/
розповсюдження с. 1. (розповзання, поширювання) spreading
/ˈspredıŋ/: ~ збудження фізіол.
spreading of excitation; ~ інфекції
spreading of infection; (out)spread
/(ˈaʊt)spred/ 2. (висновків, теорії
тощо на щось) extension to smth /ık
ˈstenʃn tә/ 3. (ідей тощо) dissemination /dıˌsemıˈneıʃn/ ~ інформації
dissemination of information; distribution /ˌdıstrıˈbju:ʃn/
розповсюджувати дієсл. 1. (out)
spread* /(ˈaʊt)spred/; diffuse /dıˈfju:z/
2. (ідеї тощо) disseminate /dıˈsemıneıt/: ~ нові методи disseminate
new methods; propagate /ˈprɒpәgeıt/:
~ ідеї propagate ideas 3. (про методи
роботи, досвід тощо) popularize
/ˈpɒpjʊlәraız/: ~ педагогічний досвід
popularize educational experience
4. (висновки, теорію тощо на щось)
carry smth over to smth /ˈkærı .. ˈәʊvәr
tә/; extend smth to /ıkˈstend .. tә/
5. (чутки, погані новини) put* about
/pʊt әˈbaʊt/
розповсюджуватися
дієсл.
1. extend /ıkˈstend/; propagate /ˈprɒpәgeıt/ 2. (охоплювати все більший
простір) spread* /spred/ 3. (про
термінологію, теорію) gain ground
[currency] /geın graʊnd [ˈkʌrәnsı]/
4. (бути дійсним ще для чогось) carry
over to smth /ˈkærı ˈәʊvәr tә/; extend to
smth /ıkˈstend tә/
розподіл
ч. 1. distribution
/ˌdıstrıˈbju:ʃn/: ~ обов’язків/повноважень distribution of duties/ powers;
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~ часу на уроці distribution of time
during the lesson; ~ учнів за віком і
статтю age-sex distribution of pupils
2. (надання чогось у використання)
allocation /ˌælәˈkeıʃn/: ~ ресурсів
resource allocation
~ учнів по класах з урахуванням здібностей streaming

розподiлений прикм. distributed
/dıˈstrıbju:tıd/; apportioned /әˈpɔ:ʃnd/;
assigned /әˈsaınd/
розподіляти дієсл. 1. (класифікувати) range /reındʒ/: ~ по
класах range into classes 2. (розосереджувати) distribute /dıˈstrıbju:t/:
~ час на уроці distribute the time of the
lesson 3. (виділяти для використання) allot /әˈlɔt/; allocate /ˈælәkeıt/
4. (закріплювати щось за кимось/
чимось) assign smth to smb/smth
/әˈsaın .. tә/: ~ обов’язки/доручення
assign duties/tasks; ~ студентів по
групах assign students to groups
~ щось рівномірно (між кимось/чимось)
smooth smth out

розподілятися дієсл. мат. be*
distributed /bi: dıˈstrıbju:tıd/: ~ за
законом c2 be distributed by the c2
distribution, be distributed as c2
розпоряджатися дієсл. 1. (наказувати) order /ˈɔ:dәr/; give instructions
/gıv ınˈstrʌkʃnz/ 2. (влаштовувати) make* arrangements /meık
әˈreındʒmәnts/ 3. (хазяйнувати)
manage /ˈmænıdʒ/; be* in charge of
smth /bi ın: tʃɑ:dʒ/ 4. (знаходити
застосування чомусь) dispose
/dıˈspәʊz/
розпорядженн|я с. 1. (наказ)
order /ˈɔ:dәr/; instruction /ınˈstrʌkʃn/:

віддати ~я give instructions [orders];
direction /dıˈrekʃn/ 2. (припис) prescription /prıˈskrıpʃn/ 3. (право
володіти, використовувати тощо)
disposal /dıˈspәʊzl/: мати щось у
своєму ~і have smth at oneˈs disposal;
якщо ми маємо у своєму ~і багато
інформації, то можна вибирати
if there is much information at our
disposal, we can choose
розпорядок ч. order /ˈɔ:dәr/;
arrangement /әˈreındʒmәnt/; routine
/ru:ˈti:n/: внутрішній ~ у школі
routine of school life; розпорядок дня
the daily routine
розпочинати
дієсл.
begin*
/bıˈgın/; start /stɑ:t/: ~ щось робити
begin [start] doing [to do] smth;
успішно ~ make a good start; proceed
with smth /prәˈsi:d wıð/; див. тж.
починати
розпочинатися дієсл. begin*
/bıˈgın/; start /stɑ:t/; commence
/kәˈmens/
розрахован|ий прикм. 1. (обчислений) calculated /ˈkælkjʊleıtıd/: ~ий
на підставі чогось calculated on the
basis of smth 2. (навмисний) deliberate
/dıˈlıbәrәt/: ~ий задум deliberate
project [plan] 3. (призначений для
чогось) intended (for) /ınˈtendıd (fər)/:
книжка, ~а на широке коло читачів
book intended for the general public
~ий на тривалий період long-time;
long-term

розрахову|вати дієсл. 1. (виконувати математичні дії) calculate /ˈkælkjʊleıt/ 2. (на комп’ютері)
compute /kәmˈpju:t/ 3. (покладатися
на щось) rely on smth /rıˈlaı ɒn/; reckon
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(on, upon) (+inf.) /ˈrekәn (ɒn, әˈpɒn)/:
я ~ю, що він це зробить I reckon on
his doing it 4. (мати намір) mean*
to (+ inf.) /mi:n tә/; expect to (+ inf.)
/ıkˈspekt tә/ 5. (сподіватися) hope
/hәʊp/: я не знаю, на що він ~є I don’t
know what he is hoping for 6. (мати
на меті) aim /eım/: цю монографію
розраховано, в основному, на фахівців this monograph is aimed mainly at specialists
не ~вати своїх сил overestimate oneʼs
strength; ~вати розміри чогось proportion
smth

розрахунковий прикм. calculated
/ˈkælkjʊleıtıd/; designed /dıˈzaınd/
розрахун|ок ч. 1. calculation(s)
/ˌkælkjʊˈleıʃnz/: експериментальні
результати добре узгоджуються з
теоретичними ~ками experimental
results are in good agreement with
theoretical calculations 2. (обчислення на компʼютері) computation(s)
/ˌkɒmpjʊˈteıʃn(z)/ 3. (приблизний)
estimate /ˈestımәt/ 4. (намір) reckoning
/ˈrekәnıŋ/; design /dıˈzaın/ 5. (сподівання) expectation /ˌekspekˈteıʃn/
розрив ч. перен. gap /gæp/:
~ між теорією і практикою gap
between theory and practice; ~ у рівні
успішності achievement gap
розрiзнений прикм. 1. (про комплект) odd /ɒd/ 2. (неузгоджений) uncoordinated/ˌʌnkәʊˈɔ:dıneıtıd/ 3. (продані, літературу) scattered /ˈskætәd/
розрiзнювати, розрізняти дієсл.
1. distinguish /dıˈstıŋgwıʃ/; differentiate
/ˌdıfәˈrenʃıeıt/; discern /dıˈsɜ:n/; differ
/ˈdıfәr/ 2. (виділяти) discriminate
/dıˈskrımıneıt/
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розробк|а ж. 1. development
/dıˈvelәpmәnt/: ~а методики technique
development 2. (навчальний матеріал
на певну тему) outline /ˈaʊtlaın/:
поурокові ~и lesson outlines; ~а
теми detailed outline of a topic; study
manual /ˈstʌdı ˈmænjʊәl/
технічна ~а engineering

розробляння с. 1. developing
/dıˈvelәpıŋ/ 2. (процес і продукт)
development /dıˈvelәpmәnt/: ~ навчального плану curriculum development; elaboration /ıˌlæbәˈreıʃn/;
design /dıˈzaın/: ~ курсу course
design 3. (плану) planning /ˈplænıŋ/;
working-out /ˈwɜ:kıŋ aʊt/
розробляти дієсл. 1. (питання,
проект) work (out) /wɜ:k (aʊt)/:
~ докладний план work our a plan
in details; ~ питання методики
викладання work out methods of
teaching; ~ систему вправ work out a
system of exercises; design /dıˈzaın/;
develop /dıˈvelәp/ 2. (деталі) fill in
/fıl ın/
~ проблему attack a problem; ~ проект
чогось scheme a system of smth

розробник ч. designer /dıˈzaınәr/;
developer /dıˈvelәpәr/
розростатися дієсл. 1. grow* (up)
/grәʊ (ʌp)/ 2. (розповсюджуватися)
spread /spred/
розряд ч. 1. (група, категорія
речей, явищ) bracket /ˈbrækıt/;
category /ˈkætıgәrı US: ˈkætıgɔ:rı/:
кваліфікаційний ~ skill category;
rank /ræŋk/; group /gru:p/ 2. (ступінь
кваліфікації) grade /greıd/; class
/klɑ:s US: klæs/; rating /ˈreıtıŋ/
розсилання с. 1. sending out
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/ˈsendıŋ aʊt/; delivery /dıˈlıvәrı/; distribution /ˌdıstrıˈbju:ʃn/ 2. (поштою)
mailing out /ˈmeılıŋ aʊt/
розсилати дієсл. 1. send*
(about, round) /send (әˈbaʊt, raʊnd)/
2. (повідомлення тощо) distribute
/dıˈstrıbju:t/ 3. (про листівки, рекламу
тощо) circulate /ˈsɜ:kjʊleıt/; dispatch
/dıˈspæʧ/
розставляти дієсл. (розміщувати)
arrange /әˈreındʒ/; place /pleıs/; allocate
/ˈælәkeıt/
розсуд ч. opinion /әˈpınıәn/; judgement /ˈdʒʌdʒmәnt/: на мій ~ in
my judgement [opinion]; discretion
/dıˈskreʃn/: на чийсь ~ at the discretion
of smb
розташування с. 1. (розміщення)
disposition /ˌdıspәˈzıʃn/ 2. (місцезнаходження) location /lәʊˈkeıʃn/;
position /pәˈzıʃn/: взаємне ~ relative
position 3. (порядок розміщення)
arrangement /әˈreındʒmәnt/: ~ за алфавітом alphabetic(al) arrangement
розташовувати дієсл. place
/pleıs/; set* (out) /set (aʊt)/; arrange
/әˈreındʒ/; locate /lәʊˈkeıt US:
ˈlәʊkeıt/; dispose /dıˈspәʊz/: ~ щось в
одну лінію arrange smth in line
розташований навпроти opposite; розташований позаду rear

~ розповідь drag out a story; ~ роботу
drag out the work; spread* /spred/: ~
курс навчання spread course of study
~ звуки, слова drawl

розум ч. 1. mind /maınd/: гнучкий
~ mobile mind; давати поживу для
~у feed the mind; wit /wıt/: гострий ~
keen wit; reason /ri:zn/ 2. (інтелект)
intellect /ˈıntılekt/; intelligence
/ınˈtelıdʒәns/: штучний ~ artificial
intelligence
розумiнн|я с. 1. understanding
/ˌʌndәˈstændıη/: ясне ~я питання a
clear understanding of the problem;
на рівні дитячого ~я on children’s
level of understanding; comprehension /ˌkɒmprıˈhenʃn/: вправи на
~я comprehension exercises [tests];
глибина ~я depth of comprehension; ~я
тексту text comprehension; appreciation
/әˌpri:ʃıˈeıʃn/: ~я мистецтва/музики
appreciation of art/music; ~я прекрасного у природі appreciation of all
that is beautyful in nature 2. (тлумачення, точка зору) interpretation
/ınˌtɜ:prıˈteıʃn/; sense /sens/: у деякому
~і in a sense; у переносному ~і in a
figurative sense; у повному/прямому
~і слова in the full/direct sense of the
word; у тому ~і, що in the sense of;
у широкому ~і виховання – це сума
впливів на психіку людини in a broad
sense educating is the sum of influences
on a human’s psyche 3. (інтуїтивне)
insight /ˈınsaıt/: глибоке ~я deep insight

розташовуватися дієсл. 1. stand
/stænd/ 2. (влаштовуватися) settle
/setl/
розтлумачувати дієсл. interpret
/ınˈtɜ:prıt/; explain /ıkˈspleın/: ~ учню
важкий для ~я abstruse; неправильне
задачу/правило explain a task/rule to ~я misunderstanding; у нашому ~і as we see
a pupil; elucidate /ıˈlu:sıdeıt/
it; у певному ~і in a way; у ~і in terms of; to
розтягувати дієсл. (про доповідь, the extent that
розповідь тощо) drag out /dræg aʊt/:
розумi|ти дієсл. 1. (сприймати
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розумом, проникати в суть явища,
процесу) understand* /ˌʌndәˈstænd/:
це важко/легко зрозуміти it is hard/
easy to understand; я не ~ю цього
правила/слова I do not understand the
rule/word; grasp /grɑ:sp US: græsp/:
зрозуміти важливість чогось grasp
the importance of smth; see* /si:/:
наскільки я ~ю as far as I can see; я
зрозумів помилку, яку зробив I saw
the mistake I had made 2. (осягати)
comprehend /ˌkɒmprıˈhend/: ~ти мету/питання comprehend a purpose/
question; ~ти суть чогось comprehend
the essence of smth; appreciate
/әˈpri:ʃieit/: ~ти живопис/музику
appreciate painting/music 3. (усвідомлювати) realize /ˈrıәlaız/: ви, здається,
не ~єте, наскільки це серйозно you
don’t seem to realize how serious it is
добре ~ти щось make much of
smth; неправильно ~ти misunderstand;
прекрасно ~ти предмет have a subject at
oneʼs finger-tips

до дітей judicious love of children;
sensible /ˈsensәbl/: ~і пропозиції
учнів sensible suggestions of pupils
5. (розважливий) reasonable /ˈri:znәbl/:
~і вимоги reasonable demands; у
~их межах within reasonable limits
6. (доцільний) reasonable /ˈri:znәbl/:
одержано ~і результати reasonable
results are obtained; rational /ˈræʃnәl/:
~ий учинок rational act; ~і істоти
rational beings
уявлятися ~им be good practice; be a
good plan (to do) smth

розумнiшати дієсл. grow* wiser
/grәʊ ˈwaızәr/
розумов|ий прикм. mental
/ˈmentl/: ~а вада/відсталість/утома/гімна с ти ка/не пов ноцін ність
mental handicap/retardation/fatigue/
gymnastic/deficiency; ~е напруження
mental stress; ~ий розвиток mental
development; ~ий розвиток, співвідносний з віком mental age; ~і
здібності the mental facilities; ~о
відсталий mental deficient; intellectual
/ˌıntәˈlektʃʊәl/: ~а відсталість/діяльність intellectual retardation/activity

розумi|тися дієсл. 1. (сприйматися, тлумачитися) be* implied
[meant] /bi: ımˈplaıd [ment]/: це,
обмежені/чудові ~і здібності limited/
очевидно, ~ється it seems to be
implied 2. (на чомусь) be* a good remarkable intelligence
розучувати дієсл. 1. study /ˈstʌdı/;
judge (of) /bi: ә gʊd dʒʌdʒ (әv)/
добре ~тися на чомусь to feel at home; practice /ˈpræktıs/ 2. (на музичному
інструменті тощо) prepare to
те, що ~ється implication; implicit
r
розумн|ий прикм. 1. clever /ˈklevә /: perform /prıˈpeәr tә pәˈfɔ:m/
розходження
с.
divergence
ми вважаємо його ~ою людиною
we consider him to be a clever man /daıˈvɜ:dʒәns/: глибоке ~ в поглядах a
2. (грамотний) intelligent /ınˈtelıdʒәnt/: great divergence of opinions
~ в поглядах між представниками
~а дитина intelligent child; ~е запитання intelligent question 3. (обізнаний) різних поколінь generation gap
розходитися дієсл. 1. (у різні
informed /ınˈfɔ:md/ 4. (розсудливий)
judicious /dʒu:ˈdıʃәs/: ~а любов боки) disperse /dıˈspɜ:s/ 2. (про лінії
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тощо) diverge /daıˈvɜ:dʒ/ 3. (не шуватися в кількості, обсязі тощо)
погоджуватися) differ (from in) expand /ıkˈspænd/; dilate /daıˈleıt/
/ˈdıfәr (frәm ın)/
3. (ставати ширшим за змістом)
~ в думках to be at variance; dissent
increase /ınˈkri:s/; become* wider
розцiнювати дієсл. 1. (визначати /bıˈkʌm /
вартість) estimate /ˈestımeıt/; value
розшукувати дієсл. look (for)
/ˈvælju:/ 2. (вважати, кваліфікува- /lʊk (fәr)/; search (for) /sɜ:tʃ)/; (докон.
ти) rate /reıt/; regard /rıˈgɑ:d/
тж) find* /faınd/
розчарування с. disillusion
роз’ясняти дієсл. explain /ık/ˌdısәˈlu:ʒn/; disappointment /ˌdısәˈpɔın- ˈspleın/: ~ комусь задачу/значенtmәnt/: велике ~ acute disappointment
ня слова explain the problem/the
розчаровувати дієсл. (не виправ- meaning of the word to smb; elucidate
дувати надій) disappoint /ˌdısәˈpɔınt/ /ıˈlu:sıdeıt/; illuminate /ıˈlu:mıneıt/
розширен|ий прикм. broadened
роз’яснення с. 1. explanation
/ˈbrɔ:dnәd/: ~а програма broadened /ˌeksplәˈneıʃn/: ~ домашнього завprogarm(me); widened /ˈwaıdnәd/; дання explanation of the homework;
enlarged /ınˈlɑ:dʒd/: ~е видання давати ~ give explanation; elucidation
enlarged edition
/ıˌlu:sıˈdeıʃn/: ~ задачі/правила/
розширення с. 1. broadening теми elucidation [explanation] of the
/ˈbrɔ:dnıŋ/; expanding /ıkˈspændıŋ/; problem/rule/topic 2. (тлумачення)
expansion /ıkˈspænʃn/: ~ кругозору interpretation /ınˌtɜ:prıˈteıʃn/
учнів expansion of the pupils’ outlook
рол|ь ж. (у різн. знач.) role
2. (поширювання) expansion /ıkˈspænʃn/ /rәʊl/: виконання/сприйняття ~і
3. (збільшування) amplification /ˌæmp- role playing/perception; виховна ~ь
lıfiˈkeıʃn/; enlarging /ınˈlɑ:dʒıŋ/
навчання educative role of teaching
розширяти дієсл. 1. widen [instruction]; ~ь батьків/учителя
/ˈwaıdn/; broaden /brɔ:dn/ 2. (збіль- (на уроці) parent/teacher role;
шувати у кількості, обсязі тощо) театр. тж. part /pɑ:t/: виконувати/
expand /ıkˈspænd/: ~ матеріально- розучувати ~ь у п’єсі act/ rehearse a
технічну базу expand the physical part in a play
plant; extend /ıkˈstend/: ~ права
відігравати провідну ~ь у оргадеканів extend the rights of deans; нізації чогось be instrumental in doing
розширити шкільну споруду extend smth
a school building; enlarge /ınˈlɑ:dʒ/:
рольов|ий прикм. role /rәʊl/: ~а гра
~ словник учнів enlarge the pupils’ role play; ~е очікування role expecvocabulary 3. (робити ширшим за tation; ~ий конфлікт role conflict
змістом, поглиблювати) broaden: ~
рослин|а ж. plant /plɑ:nt/: вивчати
кругозір broaden the outlook; extend життя ~ learn about plant life
розширятися дієсл. 1. widen
рости дієсл. 1. (у різн. знач.)
/ˈwaıdn/; broaden /brɔ:dn/ 2. (збіль- grow* /grәʊ/ 2. (збільшуватися)
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increase /ınˈkri:s/ 3. (удосконалюватися) develop /dıˈvelәp/; advance
/әdˈvɑ:ns US: әdˈvæns/
ротація ж. rotation /rәʊˈteıʃn/: ~
робіт job rotation
рубрик|а ж. 1. (заголовок)
heading /ˈhedıŋ/: під ~ою under the
heading; rubric /ru:ˈbrık/ 2. (розділ у
газеті, часописі тощо) subdivision
/ˌsʌbdıˈvıʒn/
руйнівний прикм. destructive
/dıˈstrʌktıv/; disruptive /dısˈrʌptıv/;
destroying /dıˈstrɔıŋ/
руйнування с. 1. (знищення)
destruction /dıˈstrʌkʃn/; demolition
/dıˈmɒlıʃn/ 2. (розлад) collapse
/kәˈlæps/; break-down /ˈbreıkdaʊn/
3. (роз падання) decomposition
/ˌdi:kɒmpәˈzıʃn/;
disintegration
/dısˌıntıˈgreıʃn/; decay /dıˈkeı/
руйнувати дієсл. 1. destroy
/dıˈstrɔı/; break* down /ˈbreık daʊn/;
crush /krʌʃ/; demolish /dıˈmɒlıʃ/
2. (плани, надії тощо) frustrate
/frʌˈstreıt US: ˈfrʌstreıt/;
shatter
/ˈʃætәr/
руйнуватися дієсл. 1. (розвалюватися, втрачати форму) collapse /kәˈlæps/; break* down /ˈbreık
daʊn/ 2. (про плани) fail /feıl/; fall* to
the ground /fɔ:l tә ðә graʊnd/
рук|а ж. 1. (кисть) hand /hænd/:
золоті ~и hands of gold; skilled hands;
опустіть ~и! put down your hands!;
піднімить ~и! raise your hands!
2. (від кисті до плеча) arm /ɑ:m/

~ set up a manuscript; правити ~
vet a manuscript; цей ~ не потребує
скорочення this manuscript requires
no abridgment
рукописний прикм. manuscript
/ˈmænjʊskrıpt/; written /ˈrıtn/
рух ч. 1. motion /ˈmәʊʃn/: ілюзія ~у
псих. apparent motion; process /ˈprәʊses
US: ˈprɒses/; progress /ˈprәʊgres US:
ˈprɒgres/; movement /ˈmu:vmәnt/:
розвивати правильність і точність
~ів develop correctness and exactness
of movements 2. (громадський, суспільний тощо) movement: масовий ~
mass movement; ~ на захист довкілля
ecological movement
без ~у motionless; idle; stationary;
коловий ~ gyration; надавати ~у чомусь
impel; поступовий ~ translation; ~ за інерцією inertial motion; coasting; швидкість ~у
rate of motion; velocity of travel

рухатися дієсл. 1. move /mu:v/
2. (уперед) advance /әdˈva:ns US:
әdˈvæns/ 3. (ворушитися) stir /stɜ:r/
плавно ~ slide; ~ наосліп [на(в)помацки] feel about

рухливий прикм. 1. mobile
/ˈmәʊbaıl US: ˈmәʊbl/ 2. (про людину)
lively /ˈlaıvlı/; active /ˈæktıv/
рухливість ж. 1. mobility /mәʊˈbılәtı/ 2. (про людину) liveliness
/ˈlaıvlınıs/
втрачати ~ get sluggish

рухов|ий
прикм.
moving
/ˈmu:vıŋ/: формування життєво
важливих ~их навичок та умінь
брати себе в ~и pull oneself together formation of the vitally important
рукопис ч. manuscript /ˈmænjʊ- moving skills and abilities; motor
skrıpt/: віддати ~ на рецензію submit /ˈmәʊtәr/: ~а активність motor
a manuscript for criticism; набирати activity
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рухомість ж. mobility /mәʊˈbılәtı/:
~ робочої сили labour (амер. labor)
mobility
ручн|ий прикм. 1. manual
/ˈmænjʊәl/: ~а праця manual work
2. (якого виготовили руками) handmade /ˈhændmeıd/ 3. (який задіюється руками) hand-(operated)
/ˈhænd(ˈɒpereıtıd)/
рушiйн|ий
прикм.
moving
/ˈmu:vıŋ/; motive /ˈmәʊtıv/: ~і сили
(процесів, подій) motive forces; ~а
сила навчального процесу motive
force of teaching process
ряд ч. 1. (сукупність предметів,
розташованих у просторі) row
/rәʊ/; line /laın/; rank /ræŋk/: у
перших ~ах in the first ranks; range
/reındʒ/ 2. (певна кількість) series
/ˈsıәri:z/; a number of /ә ˈnʌmbәr әv/:
~ учених підтвердили це припущення a number of scientists have
confirmed this suggestion 3. (сукупність подій, що відбуваються одна
за одною) series; sequence /ˈsi:kwәns/

рятівний прикм. life-saving
/laıfˈseıvıŋ/
рятувальний прикм. rescue
/ˈreskju:/
рятувати дієсл. 1. (життя)
save /seıv/ 2. (від небезпеки) rescue
/ˈreskju:/ 3. (майно) salvage /ˈsælvıdʒ/

неперервний ~ succession; у ~і випадків in a number of cases; цiлий ~ a
variety of

рядковий прикм. line /laın/; row
/rәʊ/; string /strıŋ/
рядовий прикм. (звичайний)
ordinary /ˈɔ:dınrı US: ˈɔ:rdәnerı/;
common /ˈkɒmәn/
рядок ч. line /laın/: вивчити/
цитувати відомі рядки memorize/
quote famous lines; row /rәʊ/; string
/strıŋ/
рясний прикм. 1. abundant
/әˈbʌndәnt/ 2. (насичений, плідний)
fertile /ˈfɜ:taıl US: ˈfɜ:tl/
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С
сад ч. garden /ˈgɑ:dn/: ботанічний/
зоологічний ~ botanical/zoological
garden
сайт ч. комп. site /saıt/: викладений
на ~і hosted on a web site
саме част. just /dʒʌst/: ~ тепер/
тоді/тому just now/then/because; ~
цей випадок just that very case; exactly
/ıgˈzæktlı/: хто ~? who exactly?
а ~ namely

сам|ий займ. 1. the very /ðә ˈverı/:
~а суть the very essence; у ~ому
початку/ кінці at the very beginning/
end 2. (із вказівн. займ.) the same /ðә
seım/: такий же ~ий, як the same as;
exactly /ıgˈzæktlı/: на тому ж ~ому
місці, де exactly where
самоаналіз ч. self-examination
/selfıgˌzæmıˈneıʃn/; introspection
/ˌıntrәˈspekʃn/
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самобутній
прикм.
original
/әˈrıdʒәnl/: ~ розум original mind;
distinctive /dıˈstıŋktıv/
самобутність
ж.
originality
/әˌrıdʒәˈnæltı/: підкреслювати ~ і
неповторність індивідуальності
emphasize originality and unique of
individuality
самовдосконалення с. selfperfection /ˌselfpәˈfekʃn/: ~ не
має меж there is no limit to selfperfection
самовиховання с. self-education
/selfˌedʒʊˈkeıʃn/
самовиявлення с. self-disclosure
/ˌselfdısˈklәʊʒәr/;
self-showing
/ˌselfˈʃәʊıŋ/: ~ особистості учня selfshowing of a pupil’s personality
самовiльн|ий прикм. 1. (норовливий) self-willed /ˌselfˈwıld/; willful
/ˈwılfl/ 2. (без дозволу) unauthorized
/ˌʌnˈɔ:θәraızd/: ~а відсутність unauthorized absence
самовладання с. self-control
/ˌselfkәnˈtrәʊl/: втрачати ~ lose
one’s self-control; self-possession
/ˌselfpәˈzeʃn/
мати ~ be self-possessed

самовпевнений прикм. selfconfident /ˌselfˈkɒnfıdәnt/; self-assured /ˌselfәˈʃʊәd/
самовпевненість ж. self-confidence /ˌselfˈkɒnfıdәns/; self-assurance /ˌselfәˈʃʊәrәns/
самоврядування с. self-government /ˌselfˈgʌvnmәnt/: органи ~selfgovernment
institutions;
органи
місцевого ~ institutions of local
government
самовчитель ч. manual for self-

tuition /ˈmænjʊәl fәr ˌselftju:ˈıʃn (US:
ˌselftu:ˈıʃn)/
самодисциплiна ж. self-discipline /ˌselfˈdısıplın/
самодіяльний прикм. amateur
/ˈæmәtәr/: ~ колектив/спектакль amateur group/performance
самодіяльн|ість ж. 1. independent action /ˌındıˈpendәnt ˈækʃn/;
spontaneous activity /spɒnˈteınıәs ækˈtıvәtı/ 2. (художня) amateur talent
activities /ˈæmәtәr ˈtælәnt ækˈtıvәtız/;
art activities /ɑ:t ækˈtıvәtız/
гурток художньої ~ості amateur art
circle

самодостатній прикм. self-sufficient /ˌselfsәˈfıʃnt/; self-contained
/ˌselfkәnˈteınd/
самозаглиблення с. introversion
/ˌıntrәˈvɜ:ʃn US:ˌıntrәˈvɜ:ʒn/
самозаспокоєність ж., самозаспокоєння
с.
complacency
/kәmˈpleısnsı/: не час для ~ there is
no room for complacency
самоконтроль ч. self-control
/ˌselfkәnˈtrәʊl/: ~ забезпечує внутрішній зворотний зв’язок the selfcontrol ensures the inner and reverse
connection
самокритика ж. self-criticism
/ˌselfˈkrıtısızm/: відкрита чесна ~
open honest self-criticizm
самокритичний прикм. containing self-criticism /kәnˈteınıŋ
ˌselfˈkrıtısızm/
самолюбивий прикм. ambitious
/æmˈbıʃәs/; selfish /ˈselfıʃ/
самолюбство с. ambition
/æmˈbıʃn/; selfesteem /ˌselfıˈsti:m/:
ображене ~ wounded selfesteem;
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рахуватися із ~м дітей take children’s selfesteem into consideration
самонавiювання с. self-suggestion
/ˌselfsәˈdʒesʧәn US: ˌselfsәgˈdʒesʧәn/;
auto-suggestion /ˌɔ:tәsәˈdʒesʧәn US:
ˌɔ:tәsәgˈdʒesʧәn/
самонавчання с. self-teaching
/ˌselfˈti:tʃıŋ/; self-education /selfˌedʒʊˈkeıʃn/
самообман ч. self-deception
/ˌselfdıˈsepʃn/; self-delusion /ˌselfdıˈlu:ʒn/
самообмеження с. self-restriction /ˌselfrıˈstrıktʃn/; self-restraint
/ˌselfrıˈstreınt/
самообслуговування с. selfservice /ˌselfˈsɜ:vıs/
самоорганізація ж. self-organization /selfˌɔ:gәnaıˈzeıʃn US: selfˌɔ:gәnıˈzeıʃn/: ~ – це рівень зібраності
або організованості особистості selforganization is the level of personality’s preciseness or self-discilined
самоосвiта ж. self-education
/ˌselfˌedʒʊˈkeıʃn/; self-instruction
/ˌselfınˈstrʌkʃn/
самооцiн|ка ж. self-assesment
/ˌselfәˈsesmәnt/: однією з найбільших перешкод, що заважають ~ці, є
переконання в тому, що відповідальність за оцінку прогресу учня повністю
покладається на викладача one of the
greatest barriers to self-assessment is the
attitude that the responsibility for progress
lies solely with the teacher; self-feeling
/ˌselfˈfi:lıŋ/:
негативна/позитивна
~ка negative/positive self-feeling; selfevaluation /selfıˌvæljʊˈeıʃn/
самоочевидний прикм. self-evident /ˌself ˈevıdәnt/
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самоперевiрк|а ж. self-checking
/ˌselfˈtʃekıŋ/; self-control /ˌselfkәnˈtrәʊl/; self-assessment /ˌselfәˈsesmәnt/: вправа для ~и selfassessment exercise
самопідготовка ж. self-preparing
/ˌselfprıˈpeәrıŋ/; unsupervised study
/ˌʌnˈsju:pәvaızd ˈstʌdı/
самопізнання с. self-knowledge
/ˌselfˈnɒlıdʒ/
самоповага
ж.
self-esteem
/ˌselfıˈsti:m/
самореалізація ж. self-actualization /selfˌæktʃʊәlaıˈzeıʃn/; selfrealization
/selfˌrıәlaıˈzeıʃn
US:
selfˌrıәlıˈzeıʃn/
саморегулювання с. псих. (про
поведінку) self-direction /ˌselfdıˈrekʃn/
саморобн|ий прикм. handmade
/ˈhændmeıd/: ~е приладдя handmade
equipment
самородок ч. (про людину) a
person of natural gifts /ә ˈpɜ:sn әv
ˈnætʃrәl gıfts/
самосвідом|ість ж. self-consciousness /ˌselfˈkɒnʃәsnıs/: зміцнювати ~ість increase [develop]
self-consciousness; цілеспрямоване
формування моральної ~ості the
purposeful formation of moral selfconsciousness
самоспостереження с. псих.
introspection /ˌıntrәˈspekʃn/
самосприйняття с. self-perception /ˌselfpәˈsepʃn/
самоствердження с. self-affirmation /selfˌæfәˈmeıʃn/: прагнення до
~ drive for self-affirmation; self-assertion
/selfәˈsɜ:ʃn/: ~ в авторитарній атмосфері
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self-assertion in authoritarian atmosphere
самостiйн|ий прикм. independent
/ˌındıˈpendәnt/: ~а думка independent
opinion; ~а робота студента independent work [study] of a student;
~е мислення/рішення independent
thinking/decision; день ~ої роботи
day of [for] independent work; selfreliant /ˌselfrıˈlaıәnt/; self-directed
/ˌselfdıˈrektıd/: ~е вивчення матеріалу self-directed learning
самостiйн|ість ж. independence
/ˌındıˈpendәns/: властиве для молоді
прагнення ~ості preadult strivings
for independence; заохочувати ~ість
учнів encourage independence in
pupils; self-reliance /ˌselfrıˈlaıәns/:
виховання ~ості teaching selfreliance; розвивати ~ість develop
self-reliance
самостiйно присл. 1. (незалежно) independently /ˌındıˈpendәntlı/:
вивчати ~ study independently
2. (без сторонньої допомоги) selfdependently /selfdıˈpendәntlı/: ~ усвідомлювати щось understand smth
self-dependently; without assistance
/wıˈðaʊt әˈsıstәns/; on oneʼs own /ɒn ..
әʊn/: працювати ~ work on oneʼs own;
привчати дітей робити щось ~ teach
children to do smth on their own; by
[for] oneself /baı [fәr]/: ~ виконувати
завдання carry out an assignment by
oneself; ~ планувати свою роботу
plan oneʼs work for oneself
самотужки присл. without assistance /wıˈðaʊt әˈsıstәns/
самоук ч. self-taught [selfeducated]
person
/ˌselfˈtɔ:t
[ˌselfˈedʒʊkeıtıd] ˈpɜ:sn/

самоуправлiння
с.
self-government /ˌselfˈgʌvnmәnt/; selfmanagement /ˌselfˈmænıdʒmәnt/
самоусвідомлення
с.
selfawareness /ˌselfәˈweәns /
самоучка див. самоук
самоцiль ж. end in itself /end ın
ıtˈself/
самочинний прикм. arbitrary
/ˈɑ:bıtrәrı US: ˈɑ:bıtrerı/; unauthorized
/ˌʌnˈɔ:θәraızd/
санаторій
ч.
sanatorium
/ˌsænıˈteәrıәm/; health resort / helθ
rıˈzɔ:t/; convalescent home /ˌkɒnvәˈlesnt
hәʊm/
санаторний прикм. sanatorium
/ˌsænıˈteәrıәm/: ~ режим sanatorium
routine
санітарн|ий прикм. sanitary
/sæˈnıtrı US: sæˈnıterı/: із дотриманням елементарних ~их норм with
observing basic sanitary standards; ~а
інспекція sanitary inspection; ~ий
нагляд sanitary inspection; medical
/ˈmedıkәl/: ~ий пункт medical post
сваритися дієсл. quarrel /ˈkwɒrәl
US: ˈkwɔ:rәl/
сварк|а ж. 1. quarrel /ˈkwɒrәl US:
ˈkwɔ:rәl/: починати ~у start a quarrel
2. (через дрібниці) squabble /skwɒbl/
свідом|ий прикм. conscious
/ˈkɒnʃәs/: ~а дія conscious action;
~а розумова діяльність conscious
mental activity; ~е засвоєння знань
conscious acquisition of knowledge;
~е засвоєння матеріалу conscious
assimilation of the material; voluntary
/ˈvɒlәntrı US: ˈvɒlәnterı/: ~а дисципліна voluntary discipline
свідомість ж. consciousness
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/ˈkɒnʃәsnıs/: групова/масова/соціальна ~ group/ mass [popular,
collective]/social
consciousness;
~ у навчанні consciousness in the
teaching-learning process
виховувати
nationalism

національну

~

foster

свідомо
присл.
(навмисно)
consciously /ˈkɒnʃәslı/: ~ оволодівати знаннями master knowledge
consciously; deliberately /dıˈlıbәrәtlı/
свідоцтво
ж.
(документ)
certificate /sәˈtıfıkәt/: ~ про вільне
володіння
англійською
мовою
(видається після складання спеціального іспиту) Certificate for Proficiency in English; ~ про закінчення
школи certificate on finishing school; ~
про закінчення навчального закладу
leaving certificate; ~ про народження
birth certificate; ~ про стан здоров’я
certificate of health
свiдчення с. (доказ) evidence
/ˈevıdәns/: наочне ~ хорошого
навчання observable evidence of good
teaching
cвiдчит|и
дієсл.
1.
(підтверджувати) affirm /әˈfɜ:m/;
attest /әˈtest/: цей успіх ~ь про його
талант the success attests his ability
2. (означати) indicate /ˈındıkeıt/: як
~ь назва as the title indicates
свій займ. (перекладається
відповідно до особи, числа, роду): він
визнає свої недоліки he acknowledges
his faults; своїми словами in oneʼs
words; слід визнавати свої недоліки
one should acknowledge oneʼs faults;
він є вірним своєму слову he is as
good as his word; наполягати на
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своєму insist on oneʼs own way; у
його доповіді немає нічого свого
there is nothing of his own in his report
світ ч. 1. (всесвіт) world /wɜ:ld/:
зовнішній/навколишній ~ outside
[outer]/ surrounding world; у всьому
~і in the whole world; філософське
розуміння ~у world concept; universe
/ˈju:nıvɜ:s/ 2. (суспільство) society
/sәˈsaıәtı/; world: науковий ~ scientific
world
внутрішній ~ дитини inner life of a child

світлина
ж.
photograph
/ˈfәʊtәgrɑ:f US: ˈfәʊtәgræf/; photo
/ˈfәʊtәʊ/; picture /ˈpıkʧәr/; див. тж
фотографія
cвiтл|о с. light /laıt/: денне світло
daylight;
природнє/штучне
~о
natural/artificial light; його відкриття
пролили ~о на всю проблему his
discoveries threw light on the whole
problem; у ~і нових фактів in the
light of the new facts
світов|ий прикм. world /wɜ:ld/:
~е співтовариство world community;
~ий освітній простір world education
area; у ~ому масштабі on a world
scale; global /ˈglәʊbl/; universal
/ˌju:nıˈvɜ:sl/
світогляд ч. conception of the world
/kәnˈsepʃn әv ðә wɜ:ld/; world outlook
/wɜ:ld ˈaʊtlʊk/
науковий ~ the scientific view of the
world

свобода ж. freedom /ˈfri:dәm/: ~
дій/слова freedom of action/speech;
~ навчального закладу academic
freedom; liberty /ˈlıbәtı/: ~ совісті
liberty of conscience
своєрiдний прикм. 1. original
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/әˈrıdʒәnl/; singular /ˈsıŋgjʊlәr/
2. (особливий) peculiar /pıˈkju:lıәr/
своєрiдність ж. 1. originality
/әˌrıdʒәˈnæltı/: ~ психіки, поведінки
та діяльності originality of psyche,
behaviour (амер. behavior) and
activity; singularity /ˌsıŋgjʊˈlærәtı/
2. (особливість) peculiarity /pıˌkju:lıˈærәtı/
своєчасни|й прикм. opportune
/ˈɒpәtju:n US: ˈɒpәtu:n/; timely
/ˈtaımlı/: вжити ~х заходів take timely
measures
свят|ий прикм. 1. (священний)
sacred /ˈseıkrıd/: ~ обов’язок sacred duty 2. рел. holy /ˈhәʊlı/
Святе Письмо Scripture; sacred writings

святковий
прикм.
holiday
/ˈhɒlәdeı/: мати ~ вигляд have a
holiday appearance; festive /ˈfestıv/: ~
настрій festive mood [humour (амер.
humor)]
святкування с. celebration
/ˌselıˈbreıʃn/
свят|о с. 1. holiday /ˈhɒlәdeı/:
міжнародне/національне/щорічне
~о international /national/ annual
holiday; студентські ~а student
holidays; це для всіх нас ~о this is a
holiday for all of us; festival /ˈfestıvl/:
~о пісні song festival; спортивне
свято sports festival 2. (релігійне)
(religious) feast /(rıˈlıʤıәs) fi:st/
секретар ч. secretary /ˈsekrәtrı US:
ˈsekrәterı/: учений ~ scientific secretary; помічник ~я under-secretary
секретаріат ч. secretariate
/ˌsekrәˈtɜәrıәt/
сексологія ж. sexology /sekˈsɔlәdʒı/

сексуальн|ий прикм. sexual
/ˈseksʊәl/: ~а етика/поведінка sexual
ethics/behaviouг (амер. behavior);
~е виховання sexual education; ~ий
злочин/розвиток sexual offence/
development
семантика
ж.
semantics
/sıˈmæntıks/
семантичн|ий прикм. semantic
/sıˈmæntık/: ~а одиниця semantic unit;
~і варіанти/групи/явища semantic
varieties/ groups/phenomena
семестр ч. term /tɜ:m/: весняний/
осінній ~ the autumn (амер. the fall)/
spring term; протягом ~у in term;
скласти план роботи на наступний ~
draw [arrange] a programme of work
for the next term; semester /sıˈmestәr/
семінар ч. seminar /ˈsemınɑ:r/: ~
з обміну передовим досвідом best
practice seminar; study group /ˈstʌdı
gru:p/; workshop /ˈwɜ:kʃɔp/
семінарський прикм. seminar
/ˈsemınɑ:r/; seminary /ˈsemınәrı US:
ˈsemınerı/
семіологія
ж.
semiology
/ˌsi:mıˈɔlәdʒı/
сенс ч. sense /sens/: ~ тренінгу
training sense; мати ~ make sense;
не бачити ~у find no sense; у
переносному ~і in a figural sense; це
не має жодного ~у it makes no sense;
meaning /ˈmi:nıŋ/
сензитивний прикм. sensitive
/ˈsensәtıv/: ~ вік sensitive age
сенсомоторика
ж.
sensorimotorics /ˌsensәrıˌmәʊˈtɒrıks/
сенсомоторн|ий прикм. sensorimotor /ˌsensәrıˈmәʊtәr/: ~а діяльність/координація
sensorimotor
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activity/coordination; ~е научіння
sensorimotor learning
сенсорн|ий
прикм.
sensory
/ˈsensәrı/; sensorial /ˌsenˈsɒrıәl/: ~а
інформація sensorial information; ~е
сприйняття sensorial perception; див.
тж чуттєвий
серед прийм. 1. (для декількох
обˈєктів) among /әˈmʌŋ/: перший ~
рівних first among equals; ~ друзів/
студентів among friends/students
2. (для двох обʼєктів) between
/bıˈtwi:n/
середн|ій прикм. 1. middle
/mıdl/: ~ій клас (у соціальній структурі) middle class 2. (проміжний
за ознаками) average /ˈævәrıdʒ/:
~я величина/успішність average
value/achievement; у ~ьому on the
average; medium /ˈmi:dıәm/: середня
тривалість життя medium life span;
mean /mi:n/: брати ~ю величину
take the mean quantity 3. (посередній)
ordinary /ˈɔ:dınrı US: ˈɔ:rdәnerı/;
average: людина ~іх здібностей man
of average ability 3. (про освіту)
secondary /ˈsekәndrı US: ˈsekәnderı/:
~ій спеціальний навчальний заклад
specialized secondary school; ~я освіта/школа secondary education/school;
~я технічна освіта secondary technical
training
середньовiччя
с.
Middle
Ages /mıdl ˈeıdʒız/; medievalism
/ˌmedıˈi:vәlızm US: ˌmi:dıˈi:vәlızm/

середньоквадратн|ий прикм. mean-square(d) /mi:nˈskweә(d)/: ~е
відхилення mean-square(d) [standard]
deviation
середньостатистичний прикм.
average /ˈævәrıdʒ/; typical /ˈtıpıkl/
середовище с. (оточення) environment /ınˈvaıәrәnmәnt/: природне
~ natural environment; surroundings
/sәˈraʊndıŋz/ pl.
~ розробки проектів і реалізації
мультимедіа (апаратне і програмне компʼютерне забезпечення, що використовується для створення чи модифікації навчального програмного забезпечення без
використання мов програмування ) authoring
system; шкільне ~ school setting

серiйн|ий прикм. serial /ˈsıәrıәl/:
~а відповідь псих. serial response;
~е запам’ятовування псих. serial
memorization
серія ж. 1. series /ˈsıәri:z/: ~
випробувань test series; range
/reındʒ/; set /set/ 2. (фільму) part /pɑ:t/
серйозн|ий прикм. 1. serious
/ˈsıәrıәs/: звертати ~у увагу pay
serious consideration; ~а література
serious reading; це питання вимагає ~ого розгляду the matter requires
serious consideration 2. (важливий)
grave /greıv/: ~а помилка grave
mistake
сертифікат ч. certificate /sәˈtıfıkәt/: видавати ~ award certificate
сертифікація ж. certification
історія ~ medieval history
/ˌsɜ:tıfıˈkeıʃn/
середньовiчн|ий прикм. medieval
сертифікувати дієсл. certificate
/ˌmedıˈi:vl US: ˌmi:dıˈi:vl/: ~а тради- /sәˈtıfıkeıt/
ція medieval tradition
сесія ж. 1. (законодавчого
с е р е д н ь о к в а д р а т и ч н | и й , органу) session /ˈseʃn/: надзвичайна/
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позачергова/ювілейна ~ emergency/
extraordinary/anniversary session;
sitting /ˈsıtıŋ/ 2. (у навч. закладах)
examinations /ıgˌzæmıˈneıʃnz/; exams
/ıgˈzæmz/: екзаменаційна ~ end-ofsemester exams; examination period
/ıgˌzæmıˈneıʃn ˈpıәrıәd/
сестра ж. sister /ˈsıstәr/

аргументу the vigo(u)r of an argument
силогiзм ч. syllogism /ˈsılәdʒızәm/:
істинний ~ valid syllogism
виражати у формі ~у syllogize

сильн|ий прикм. 1. strong
/strɒŋ US: strɔ:ŋ/: ~а воля strong will
2. (потужний) powerful /ˈpaʊәfl/
3. (про бажання, почуття) intense
медична ~ nurse
/ınˈtens/ 4. (про вплив, аргумент)
сигматизм ч. sigmatism /ˈsıg- potent /ˈpәʊtnt/ 4. (про людину) robust
mәtızәm/: термін «~» означає не- /rәʊˈbʌst/
правильну вимову шиплячих і сви~а сторона (когось, у чомусь) forte:
стячих звуків the term «sigmatism» англійська мова не є моєю ~ою стороною
denotes defective pronunciation of English is not my forte; ~а реакція псих.
sibilant sounds
prepotent response
сигнал ч. 1. signal /ˈsıgnәl/:
символ ч. symbol /ˈsımbl/: ~
звуковий [слуховий] ~ auditory суспільного стану status symbol; sign
[aural] signal; умовно-рефлекторний /saın/; mark /mɑ:k/
~ псих. conditioned signal 2. (повідомсимволізувати дієсл. symbolize
лення про щось небажане, попере- /ˈsımbәlaız/
дження) notification /ˌnәʊtıfıˈkeıʃn/;
символіка ж. symbols /ˈsımbәlız/:
warning /ˈwɔ:nıŋ/
державна ~ state symbols; symbolics
сигнальн|ий
прикм.
signal /sımˈbɒlıks/
/ˈsıgnәl/; signal(l)ing /ˈsıgnәlıŋ/: ~і
символічн|ий прикм. symbolic(al)
функції signaling functions
/sımˈbɒlık(l)/: ~е значення symbolic
~ий примірник advance copy
value; ~е інтерпретування кольору
сил|а ж. strength /streŋθ/: ~а волі псих. symbolic colour (амер. color)
strength of will; ви не знаєте своїх response
власних ~ you don’t know your own
симпатія ж. sympathy (with)
strength; підірвати свої ~и overtax /ˈsımpәθı (wıð)/: щира ~ cincere
oneʼs strength; force /fɔ:s/: рушійна sympathy
~а propulsive force; ~а звички/інерції
симпозіум ч. symposium /sımforce of habits/inertia; у ~у обставин ˈpәʊzıәm/
owing to the force of circumstances;
симптом ч. symptom /ˈsımptәm/:
r
power /ˈpaʊә /: упевненість у своїх небезпечний ~ dangerous symptom;
~ах confidence in oneʼs own powers; sign /saın/
знання – ~а knowledge is power;
симультанність ж. simultaneity
політична ~а political power; пра- /ˌsımltәˈnıәtı US: ˌsaımltәˈnıәtı/; див.
цювати над ~у strain beyond oneʼs тж одночасність
power; vigour (амер. vigor) /ˈvıgәr/: ~а
син ч. son /sʌn/
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синдром ч. syndrome /ˈsındrәʊm/:
~ Дауна Down’s syndrome; ~ набутого імунодефіциту acquired immune deficiency syndrome; AIDS
синергетика ж. (теорія самоорганізації в системах різноманітної природи) synergetics
/ˌsınәˈdʒetıks/
синергетичн|ий прикм. synergetic /ˌsınәˈdʒetık/: ~а методологія/
парадигма synergetic methodology/
paradigm
синонім ч. synonym /ˈsınәnım/:
вивчення ~ів study of synonyms;
правильне вживання ~ів proper use
of synonyms; співставлення ~ів
comparison of synonims
синонімiчний прикм. synonymic
/ˈsınәnımık/: ~ ряд synonymic group;
synonymous /sıˈnɒnımәs/: ~ чомусь
synonymous to smth
синтаксис ч. syntax /ˈsıntæks/:
основи ~у rudiments of syntax
синтаксичн|ий прикм. syntactic(al) /sınˈtæktık(l)/: ~е значення
syntactic meaning
синтез ч. synthesis /ˈsınθәsıs/:
багатоваріантний/психологічний/
творчий ~ multi-path/psychological/
creative synthesis
синтезатор ч. synthesizer
/ˈsınθәsaızәr/: ~ мовлення voice
[speech] synthesizer
синтезувати дієсл. synthesize
/ˈsınθәsaız/
синтетичний прикм. synthetic(al)
/sınˈθetık(l)/: ~ метод навчання
synthetic method of teaching
синхронізація ж. synchronization
/ˌsıŋkrәnaıˈzeıʃn US: ˌsıŋkrәnıˈzeıʃn/
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синхронізувати дієсл. synchronize /ˈsıŋkrәnaız/
сирiтство
с. orphanhood
/ˈɔ:fnıhʊd/; orphanage /ˈɔ:fnıdʒ/
сирота ч. orphan /ˈɔ:fn/
систем|а ж. system /ˈsıstәm/:
дворівнева ~а освіти two-tier system
of education; етична ~а ethical system;
центральна нервова ~а cerebrospinal
system;
кредитно-модульна
~а
навчання credit based modular
system; розлад нервової ~и nervous
system disorder; предметна ~а викладання subject system of teaching;
~а мовоутворення/поглядів/цінностей speech/ belief/value system; ~а
навчання, що надає право вибору
предметів самому учню elective
system; ~а форм поведінки (для
досягнення однієї мети) псих.
activity system; центральна нервова
~а фізіол. central nervous system
об’єктно-реляційна ~а керування
базами даних комп. Oracle; ~а грошових
грантів для здобуття освіти education
voucher; ~а читання і письма для сліпих
braille

систематизаці|я ж. systematization /ˌsıstәmәtaıˈzeıʃn US: ˌsıstәmәtıˈzeıʃn/: ~я та організація
наукової інформації systematization
and organization of scientific information; технологія ~ї знань (у
системі штучного інтелекту) systematization technology; classification
/ˌklæsıfıˈkeıʃn/
систематичн|ий прикм. systematic /ˌsıstәˈmætık/: ~а перевірка
знань учнів systematic checking of
the pupilsˈ knowledge; ~е вивчення/
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повторення systematic learning/
revision; ~е формування особистості
systematic personality’s forming;
regular /ˈregjʊlәr/: ~а допомога
regular help; methodical /mıˈθɒdıkl/:
~а праця methodical work
систематичність ж. systematic
character [approach] /ˌsıstәˈmætık
ˈkærәktәr [әˈprәʊtʃ]/: ~ у навчанні
systematic approach to teaching
систематично присл. systematically /ˌsıstәˈmætıklı/: ~ контролювати роботу учнів systematically
check [control] pupils’ work; ~
порушувати
дисципліну
break
discipline systematically; methodically
/mıˈθɒdıklı/
працювати не ~ work off and on

системн|ий
прикм.
system
/ˈsıstәm/:
~е
адміністрування
system management; systematic
/ˌsıstәˈmætık/: ~а методика/причиновість systematic technique/
causation
~ий аналіз systems analysis

ситуативн|ий прикм. situational
/ˌsıtʃʊˈeıʃnl/: ~а настанова situational
aim
ситуація ж. situation /ˌsıtʃʊˈeıʃn/:
знайома/незнайома
~
familiar/
unfamiliar situation; ~ навчання з
необхідністю реагувати на певні
стимули forced cue situation
сільськ|ий прикм. rural /ˈrʊәrәl/:
~а місцевість rural area; countryside;
~а молодь/школа rural youth/school;
~е населення rural population;
розвиток ~ої місцевості rural
development

~е господарство agriculture; працівник ~ого господарства agricultural worker

сільськогосподарськ|ий прикм.
agricultural /ægrıˈkʌltʃәrel/: ~а наука/
освіта agricultural science/education

навчання
training

~ої

справи

agricultural

сімейн|ий прикм. family /ˈfæmılı/:
~ий стан family status; domestic
/dәˈmestık/: через ~і обставини for
domestic reasons; див. тж родинний
сім’|я ж. family /ˈfæmılı/:
авторитарна/демократична
~я
authoritarian/democratic
family;
вплив/структура ~ї family influence/
constellation; див. тж родина
сказати дієсл. 1. (щось) say*
/seı/: ~ щось повільно/спокійно/
тихо/швидко say smth slowly/quietly/
softly/quickly; не мати що ~ have
nothing to say; ~ прямо say in plain
words; ~ щось викладачеві say smth
to the teacher; хто це сказав? who said
that [so]?; що ви на це скажете? what
do you say to that?; як буде сказано
нижче as it will be said below; я
повинен ще дещо ~ I must say one
more thing 2. (комусь) tell* /tel/: якщо
~ всю правду if the truth were told
скарг|а ж. complaint /kәmˈpleınt/:
подавати ~у make a complaint
скарж|итися дієсл. complain
/kәmˈpleın/: ~итися на головний
біль complain of headaches; учителі
~аться, що діти ніяк не реагують
teachers complain that nothing
is feeding back to them from the
classroom
скасовувати дієсл. annul /әˈnʌl/;
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abolish /әˈbɒlıʃ/: ~ обмеження abolish
restrictions
скасування с. 1. (знищення)
abolition /ˌæbәˈlıʃn/; abolishment
/әˈbɒlıʃmәnt/ 2. (ухвали, закону)
cancellation /ˌkænsәˈleıʃn/; annulment
/әˈnʌlmәnt/; revocation /ˌrevәˈkeıʃn/
2. (наказу) countermand /ˌkaʊntәˈmɑ:nd US: ˌkaʊntәˈmænd/
скаутизм ч. scoutism /ˈskaʊtızәm/
скептик ч. sceptic /ˈskeptık/:
школа ~ів the sceptic school
скептицизм
ч.
scepticism
/ˈskeptısızәm/: з боку науковців
стосовно Болонського процесу є
багато ~у та критики there is much
skepticism and criticism of the Bologna
process from the side of academics
скептичний
прикм.
sceptic
/ˈskeptık/
скептично присл. sceptically
/ˈskeptıklı/
скерований directed /dıˈrektıd/
скеровувати дієсл. direct /dıˈrekt/:
~ свою увагу на щось direct oneʼs
attention to smth
склад ч. 1. (сукупність людей)
complement /ˈkɒmplımәnt/: бути в
повному ~і have a full complement;
stuff /stʌf/ 2. (учнів, студентів тощо)
contingent /kәnˈtındʒәnt/; composition
/ˌkɒmpәˈzıʃn/: віковий ~ учнів composition of pupils by age groups

складання с. 1. (докупи) putting
together /ˈpʊtıŋ tәˈgeðәr/ 2. (підручників тощо) compiling /kәmˈpaılıŋ/
3. (планів) planning /ˈplænıŋ/;
working out /ˈwɜ:kıŋ aʊt/ 4. (проектів) designing /dıˈzaınıŋ/; projecting
/prәˈdʒektıŋ/
складати дієсл. 1. (докупи) put*
together /pʊt tәˈgeðәr/ 2. (утворювати
щось) constitute /ˈkɒnstıtju:t US:
kɒnstıtu:t/: ~ єдине ціле constitute a
whole; set* /set/: ~ запитання для іспитів set questions in an examination;
form /fɔ:m/: скласти правильне уявлення про сучасне мистецтво form
a correct estimate of a modern art
3. (єдине ціле) aggregate /ˈægrıgeıt/
4. (план тощо) make* out /meık aʊt/: ~
тези до доповіді make out a summary;
work out /wɜ:k aʊt/: ~ план work out
a plan; arrange /әˈreındʒ/: ~ речення
з цих слів arrange the words in a sentence 5. (підручник, зведення тощо) compile /kәmˈpaıl/: ~ додаткові
вправи compile additional exercises
6. (іспити) take* /teık/; pass /pɑ:s US:
pæs/: скласти вступний іспит pass
an entrance examination; всі учні/
студенти склали іспит all the pupils/
students passed (the examination)
7. (давати в результаті) form /fɔ:m/;
make* /meık/ .
добре/погано скласти іспити do well/

2. (структура) structure /ˈstrʌktʃәr/: badly at the examination
соціальний ~ social structure;
склада|тися дієсл. 1. (утвоcomposition: морфологічний ~ слова рюватися) form /fɔ:m/: у мене склаmorphological composition of a word лася думка I formed the opinion;
професорсько-викладацький
~ grow* up /grәʊ ʌp/: у нього склалося тверде переконання a strong
faculty
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convinction grew up in him 2. (про
обставини) arise* /әˈraız/ 3. (мати
у своєму складі) consist (of) /kәnˈsıst
(әv)/: курс ~ється з тридцяти лекцій
the course consists of thirty lectures;
be* made [composed] (of) /bi: meıd
[kәmˈpәʊzd] (әv)/: ідеал повинен
~тися з компонентів, які нам добре
відомі the ideal must be composed of
things well known to us
складений прикм. 1. (докупи) put
together /pʊt tәˈgeðәr/ 2. (про підручник тощо) compiled /kәmˈpaıld/;
composed /kәmˈpәʊzd/ 3. (про
документ) drawn up /drɔ:n ʌp/;
worked out /wɜ:kt aʊt/
складн|ий прикм. 1. (не простий)
complex /ˈkɒmpleks US: kɒmˈpleks/:
~е речення complex sentence;
complicated /ˈkɒmplıkeıtıd/: ~а ситуація complicated situation; ~е
питання complicated question; ця
проблема є по своїй суті дуже ~ою the
problem is basically a very complicated
one 2. (заплутаний) intricate /ˈıntrıkәt/:
~і інструкції intricate directions
3. (із кількох частин) composite
/ˈkɒmpәzıt/; compound /ˈkɒmpaʊnd/:
~і відсотки compound interest
складність ж. 1. complication
/ˌkɒmplıˈkeıʃn/; complexity /kәmˈpleksәtı/: ~ матеріалу, що вивчається
complexity of material for study;
поступово збільшувати ~ домашнього завдання gradually increase the
complexity of home assignments
2.
(заплутаність)
intricacy
/ˈıntrıkәsı/: ~ сюжету the intricacy of
a plot

складов|ий прикм. (який входить
до складу) component /kәmˈpәʊnәnt/:
активна/суттєва ~ва active/essential
component; ~а частина виховання/
уроку component part of education/a
lesson; constituent /kәnˈstıtjʊәnt/;
compound /ˈkɒmpaʊnd/
~а частина component: розумове
виховання є важливою ~ою частиною
всебічного розвитку особистості intellectual
educating is an important component of the
all-round development of personality

скликати дієсл. 1. (запрошувати)
call together /kɔ:l tәˈgeðәr/ 2. (збори)
convene /kәnˈvi:n/; summon /sˈʌmәn/:
~ збори summon an assembly
сколіоз ч. scoliosis /ˌskɔlıˈәʊsıs/
скористатися дієсл. take* the
opportunity /teık ðә ˌɒpәˈtju:nәtı (US:
ˌɒpәˈtu:nәtı)/; take* advantage (of)
/teık әdˈva:ntıdʒ (US: әdˈvæntidʒ)
(әv)/; make* use (of) /meık ju:s (әv)/
скоро див. швидко, незабаром
скороспiшний прикм. hasty
/ˈheıstı/; rash /ræʃ/
скорочен|ий прикм. 1. (короткий) abridged /әˈbrıdʒd/: ~ий варіант
abridged version; ~ий передрук an
abridged reprint; concise /kәnˈsaıs/:
~і нотатки concise sketch; brief
/bri:f/: ~ий курс (науки) brief course
of lectures (on); shortened /ˈʃɔ:tnıd/:
~ий робочий день shortened working
day 2. (про слово, речення) contracted
/kәnˈtræktıd/: ~е речення contracted
sentence
скорочен|ня с. 1. (зменшення) reduction /rıˈdʌkʃn/; decline /dıˈklaın/:
~ня зайнятості decline in jobs; ~ня
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народжуваності decline in birth
rate 2. (витрат тощо) shortening
down /ˈʃɔ:tnıŋ daʊn/; reduction: ~ня
програми reduction of a program(me)
3. (укорочування) shortening: ~ня
курсу shortening of the course;
abridg(e)ment
/әˈbrıdʒm(ә)nt/
4. (скорочене позначення) abbreviation /әˌbri:viˈeıʃn/: список ~ь
list of abbreviations
скорочено присл. briefly /ˈbri:flı/;
concisely /kәnˈsaıslı/; shortly /ˈʃɔ:tlı/
скорочувати дієсл. 1. shorten
/ˈʃɔ:tn/: ~ курс лекцій shorten a
course of lectures 2. (зменшувати)
reduce /rıˈdju:s US: rıˈdu:s/: ~ статтю
reduce an article; істотно скоротити
розрив між прийняттям рішення і
його реалізацією reduce considerably
the time-lag between decision and
implementation; cut* down /kʌt daʊn/:
~ час на підготовку cut down the time
allotted for preparation; ~ штат cut
down the stuff 3. (слово) abbreviate
/әˌbri:viˈeıt/
скорочуватися дієсл. 1. shorten
/ˈʃɔ:tn/ 2. (зменшуватися) reduce
/rıˈdju:s US: rıˈdu:s/; decline /dıˈklaın/
скромність ж. modesty /ˈmɒdıstı/:
удавана ~ false modesty
скрута ж. 1. difficulty /ˈdıfıkәltı/
2. (важке питання) entanglement
/ınˈtæŋglmәnt/
скрутний прикм. 1. difficult /ˈdıfıkәlt/; hard /hɑ:d/ 2. (суворий) heavy
/hevı/; serious /ˈsıәrıәs/ 3. (складний)
puzzling /ˈpʌzlıŋ/; intricate /ˈıntrıkәt/
скульптура ж. sculpture /ˈskʌlpʧәr/
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скупчення с. (людей) confluence
/ˈkɒnflʊәns/; collection /kәˈlekʃn/
слабк|ий прикм. 1. (у різн. знач.)
weak /wi:k/: математика – його
~е місце mathematics is his weak
point; feeble /fi:bl/: його аргументи
виявилися ~ими his arguments were
feeble 2. (про здоровʼя) delicate
/ˈdelıkәt/: діти зі ~им здоров’ям
children of delicate health; slack
/slæk/ 3. (про аргумент) ineffectual
/ˌınıˈfektʃʊәl/ 4. (недосконалий) poor
/pʊәr/: ~а дисципліна poor discipline;
~ий результат poor result
фізично ~ і діти frail children

слабкість ж. 1. weakness /ˈwi:knıs/; feebleness /ˈfi:blnıs/ 2. (вразливе
місце) weak point /wi:k ˈpɔınt/
слабоумство с. imbecility /ˌımbıˈsılıtı/; weak-mindedness /wi:k
ˈmaındıdnıs/
слайд ч. slide /ˈslaıd/: проектор
~ів slide projector; проеціювання ~ів
slide projection
сленг ч. slang /slæŋ/
слід присудк. слово: вам ~ було
б краще знати you ought to know
better; вам ~ зробити це негайно you
ought to do it at once; не ~ починати
все спочатку it doesn’t pay to begin
all over again; ~ звернути увагу note
should be taken; ~ мати на увазі it
must be kept in mind; ~ пам’ятати it
should be remembered; цього ~ було
очікувати it was to be expected
сліпи|й прикм., ім. ч. blind /blaınd/

система читання і письма для ~х
braille

сліпоглухота ж. blind deafness
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/blaınd ˈdefnıs/
сліпота ж. blindness /ˈblaındnıs/
словесний прикм. verbal /ˈvɜ:bl/:
oral /ˈɔ:rәl/
словник ч. 1. dictionary /ˈdıkʃәnrı
US: ˈdıkʃәnerı/: двомовний/орфографічний/тлумачний ~ bilingual/
spelling/explanatory dictionary; вчити
учнів користуватися ~ом teach
[train] pupils how to use a dictionary;
шукати слово у ~у look up a word in
a dictionary; читати зі ~ом read with
the help of a dictionnary 2. (запас
слів) vocabulary /vәˈkæbjʊlәrı US:
vәˈkæbjʊlerı/: активний ~ учня pupil’s
active vocabulary 3. (спеціальних
слів) glossary /ˈglɒsәrı/
вичерпний ~ thesaurus

словников|ий прикм. lexical /ˈleksıkl/; lexicographic /ˌleksıˈkɒgrәfık/: ~а
робота lexicographic work
~а стаття entry; ~ий запас vocabu-lary;
stock of words; ~ий мінімум minimum
vocabulary

словничок ч. pocket-dictionary
/ˈpɒkıt ˈdıkʃәnrı (US: ˈdıkʃәnerı)/
слов|о с. word /wɜ:d/: брати/давати
~о take/give the word; неправильне
вживання ~а wrong [improper] use
of the word; одним ~ом in a word;
тримати ~о keep oneʼs word; своїми
~ами in oneʼs own words; уважно
перевіряйте написання кожного ~а
take care to spell every word right
вступне ~о introductory speech; заключне ~о closing statement; concluding
remarks; мати/одержати ~о have/get the
floor; ~о для довідки point of information

words /ˌkɒmbıˈneıʃn әv wɜ:dz/: вільна/
стійка ~ free/traditional combination
of words
служб|а ж. 1. (у різн. знач.)
service /ˈsɜ:vıs/: брати на ~у take into
service; ~а нагляду probation service;
work /wɜ:k/; office /ˈɒfıs US: ˈɔ:fıs/:
просування по ~і advancement in
office 2. (заклад, галузь роботи)
department /dıˈpɑ:tmәnt/; branch
/brɑ:ntʃ/
службовець ч. employee /ˌemplɔıˈi:/
державні службовці

public servants

службовий прикм. 1. service
/ˈsɜ:vıs/; work /wɜ:k/; office /ˈɒfıs
US: ˈɔ:fıs/ 2. (допоміжний) auxiliary
/ɔ:gˈzılıәrı/
служитель ч. (той, хто служить
чомусь) devotee /ˌdevәˈti:/; votary
/ˈvәʊtәrı/: ~ науки votary of science
служити дієсл. 1. serve /sɜ:v/: ~
доказом serve as proof 2. (перебува
-ти на службі) serve (as smb) /sɜ:v
(әz)/; be* employed (as smb) /bi:
ımˈplɔıd (әz)/ 3. (бути, виявлятися)
be* smth /bi:/: ~ прикладом be an
example
служiння с. service /ˈsɜ:vıs/; serving /ˈsɜ:vıη/
слух ч. hearing /ˈhıәrıη/: поганий
~ dull hearing; труднощі зі ~ом hard
of hearing; ear /ıәr/: музикальний ~ an
ear for music; тонкий ~ keen ear
діти зі слабким ~ом auditory handicapped children

слухання с. 1. listening /ˈlısnıη/
2. (справи тощо) hearing /ˈhıәrıη/
3. (виступу на конкурсі) audition
словосполука ж. combination of /ɔ:ˈdıʃn/
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слуха|ти дієсл. 1. (у різн. знач.)
listen (to) /ˈlısn (tә)/: ~ти вчителя
listen to the teacher; ~ти з напруженою
увагою listen intently; ~йте моє
запитання listen to my question; ~йте
уважно listen carefully [attentively];
уміння уважно ~ти вчителя ability to
listen carefully to the teacher 2. (лекції
тощо) attend /әˈtend/ 3. (бути слухняним) obey /әˈbeı/; be* obedient /bi:
әˈbi:dıәnt/
слухатися дієсл. 1. (бути слухняним) obey /әˈbeı/: ~ батьків obey
oneʼs parents 2. (поради) follow
/ˈfɒlәʊ/: ~ чиєїсь поради follow smbʼs
advice; listen (to) /ˈlısn (tә)/
слухач ч. 1. (той, хто слухає)
hearer /ˈhıәrәr/; listener /ˈlısnәr/ 2. (у
навч. закладі) student /ˈstju:dnt US:
ˈstu:dnt/
слухняність ж. obedience /әˈbi:dıәns/
слухов|ий прикм. acoustic /әˈku:stık/: ~ий розлад псих. acoustic
disturbance; auditory /ˈɔ:dıtrı US: ˈɔ:dıtɔ:rı/: ~а пам’ять auditory memory;
~е сприйняття auditory perception;
~і відчуття auditory sensations; aural
/ˈɔ:rәl/: ~ий метод aural method
слушний прикм. 1. (зручний)
proper /ˈprɒpәr/; suitable /ˈsu:tәbl/;
opportune /ˈɒpәtju:n US: ˈɒpәtu:n/: ~
момент opportune moment 2. (сприятливий) favourable (амер. favorable)
/ˈfeıvәrәbl/ 3. (суттєвий) essential
/ıˈsenʃl/
слушно присл. in good time /ın
gʊd taım/; opportunely /ˈɒpәtju:nlı
US: ˈɒpәtu:nlı/
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смак ч. перен. gusto /ˈgʌstәʊ/;
taste /teıst/: виховувати естетичний ~
cultivate aesthetic taste [appreciation];
liking /ˈlaıkıŋ/
смертність ж. mortality /mɔ:ˈtælәtı/
смисл ч. 1. (у різн. знач.) sense
/sens/: набувати ~у acquire (definite)
sense 2. (значення) meaning /ˈmi:nıŋ/:
~ життя meaning of life; намагатися
зрозуміти ~ речення try to understand
the meaning of a sentence
смислов|ий прикм. sense /sens/:
significative /sıgˈnıfıkәtıv/
~і відтінки shades of meaning

сміливий прикм. bold /bәʊld/: ~
експеримент bold experiment; daring
/ˈdeәrıŋ/
сміливість ж. courage /ˈkʌrıdʒ/;
bravery /ˈbreıvәrı/
брати на себе ~ take the liberty (of)

совіст|ь
ж.
conscience
/ˈkɒnʃәs/: нечиста/чиста ~ь guilty/
clear conscience; ~ь – це психологічний механізм, що визначає
сутність особистості conscience is
the psychological mechanism that
specifies the essence of personality;
відчувати докори ~і be consciencestricken; для заспокоєння ~і for
conscience sake
солідарн|ий прикм. solidary
/ˈsɒlıdәrı/;
joint
/dʒɔınt/:
~а
відповідальність joint liability
солідарність
ж.
solidarity
/ˌsɒlıˈdærәtı/
сон ч. 1. (стан) sleep /sli:p/: гігієна
сну hygiene of sleep; навчання уві
сні sleep teaching; тривалість сну
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дітей amount of sleep for children
2. (сновидіння) dream /dri:m/
сором ч. shame /ʃeım/: почуття ~у
a sense of shame; disgrace /dısˈgreıs/
сором’язливість ж. shyness
/ˈʃaınıs/
сором’язливий прикм. shy /ʃaı/
софiзм ч. sophism /ˈsɒfızәm/
соціабельність ж. (здатність до
налагодження звʼязків) sociability
/ˌsәʊʃәˈbılәtı/
соціалізація ж. socialization
/ˌsәʊʃәlaıˈzeıʃn US: ˌsәʊʃәlıˈzeıʃn/: ~
студентів socialization of students;
studentsˈ socialization
соціальн|ий
прикм.
social
/ˈsәʊʃl/: ~а адаптація/відповідальність/гігієна/зрілість/небез пека/
педагогіка/проблема/справедливість
social adaptation/responsibility/hygiene/maturity/danger/pedagogy
[pedagogics]/problem/justice; ~е походження social origin [background];
~ий досвід/стан social experience/
position [status]; ~і науки social
sciences
соціально присл. socially /ˈsәʊʃlı/:
~ захищений/незахищений/орієнтований socially protected/unprotected/
oriented
соціолінгвiстика ж. sociolinguistics /ˌsәʊsıәlıŋˈgwıstık/
соціолог ч. sociologist /ˌsәʊsıˈɒlәdʒıst/
соціологiзм ч. (соціологічне пояснення фактів) sociologism /ˌsәʊsıˈɒlәdʒızәm/
соціологiчн|ий прикм. sociological /ˌsәʊsıәˈlɒdʒıkl/: ~е дослідження

sociological studies
соціологія ж. sociology /ˌsәʊsıˈɒlәdʒı/: промислова ~ industrial sociology; ~ освіти/родини sociology
of education/family
соціометрі|я ж. sociometry /ˌsәʊsıˈɒmәtrı/: Якоб Морено визначив
~ю як «дослідження еволюції та
організації груп і стану особистостей
у цих групах» Jacob Moreno defined
sociometry as «the inquiry into the
evolution and organization of groups
and the position of individuals within
them»
спад ч. 1. (схил) slope /slәʊp/ 2.
(в економіці тощо) decrease /ˈdi:kri:s/; decline /dıˈklaın/; disruption /dısˈrʌpʃn/
спадати дієсл. (зменшуватися)
diminish /dıˈmınıʃ/; lower /ˈlәʊәr/;
drop /drɒp/
~ на думку occur: мені спало на думку,
що .. it occurred to me that ..

спадков|ий прикм. hereditary
/hıˈredıtrı US: hıˈredıterı/; heritable
/ˈherıtәbl/: ~а хвороба heritable
[hereditary] disease
спадков|ість ж. heredity /hıˈredәtı/: характер ~ості heredity pattern
спадщина ж. (про явища культури тощо) heritage /ˈherıtıdʒ/:
культурна ~ cultural heritage; legacy
/ˈlegәsı/: ~ філософів давнини legacy
of the ancient philosophers
спектакль ч. play /pleı/; performance /pәˈfɔ:mәns/
аматорський ~ amateur theatricals

спектр ч. перен. spectrum /ˈspektrәm/ (pl. spectra /ˈspektrә/); range
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/reındʒ/: ~ послуг range of service
специфіка ж. specificity /ˌspesıˈfısәtı/: ~ спонуки drive specificity;
peculiarity /pıˌkju:lıˈærәtı/: ~ організму constitutional peculiarity
специфікація ж. specification
/ˌspesıfıˈkeıʃn/
специфiчн|ий прикм. specific
/spәˈsıfık/: ~ий засіб specific remedy; ~і особливості граматичних
конструкцій specific features of
grammar constructions
спеціалізація ж. specialization
/ˌspeʃәlaıˈzeıʃn US: ˌspeʃәlıˈzeıʃn/:
вузька ~ narrow specialization; ~ з
конкретного предмета specialization
in a particular subject
спеціалізований прикм. specialized /ˈspeʃәlaızd/: ~ середній навчальний заклад specialized secondary
educational institution
спеціалізуватися дієсл. specialize /ˈspeʃәlaız/: ~ у викладанні
математики specialize in teaching
mathematics
спеціалiст ч. specialist /ˈspeʃәlıst/:
вузький/досвідчений ~ narrow/experienced specialist; підготовка ~ів
specialist training; випускати ~ів
turn out specialists; готувати ~ів train
specialists; див. тж фахівець
~ без вищої освіти paraprofessional

спеціальний прикм. 1. special
/ˈspeʃl/: ~а (коригувальна) освіта
special education; ~а педагогіка/
підготовка/термінологія
special
pedagogy/training/terminology;
~а
школа (для дітей з фізичними чи
психічними відхиленнями) special
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school; ~ий курс/фонд special course/
fund; ~і заняття з дітьми, що відстають special classes for children who
are behind; учитель ~ої школи special
school teacher 2. (який стосується
окремої галузі) specialized /ˈspeʃәlaızd/: ~а освіта specialized
education 3. (для цього випадку) ad
hoc /ˈædˈhɔk/: ~ий комітет ad hoc
committee
спеціальн|ість ж. speciality
/ˌspeʃıˈælәtı/: введення до ~ості introduction to speciality; вузька ~ість
particular speciality; хто він за ~істю?
what is his speciality?; див. тж фах
спеціально присл. specially /ˈspeʃәlı/: якщо ~ не обумовлено unless
specially stated
спинятися дієсл. 1. stop /stɒp/
2. (на питанні тощо) dwell* /dwel/:
ми не будемо ~ на цьому питанні we
shall not dwell upon the subject
спиратися дієсл. 1. (мати підтримку) rely (on, upon) /rıˈlaı (ɒn,
әˈpɒn)/: ~ на активність і самодіяльність дітей rely upon activity
and self-activity of children; ~ на
позитивні якості характеру rely upon
positive [good] qualities of character;
~ на раніше набуті знання rely upon
previously acquired knowledge
2. (брати за основу) base oneself
(up)on /beıs .. әˈp(ɒn)/: ~ на факти
base oneself upon facts
спис|ок ч. list /lıst/: абетковий/
повний ~ок alphabetical/full [complete] list; ~ок відвідування (у школі)
list of attendance; ~ок нових надходжень до бібліотеки list of accessions
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to the library; ~ок умовних скорочень list
of abbreviations; ~ок учнів (школярів,
студентів) class-list; ~ок цитованої
літератури list of reference; вивісити/
опублікувати/скласти ~ок hang up/
publish/draw up a list; register /ˈredʒıstәr/:
заносити до ~ку enter in a register
списувати дієсл. copy /ˈkɒpı/:
~ вправи з підручника copy out
exercises from a text-book
спів ч. singing /ˈsıŋıŋ/
співавтор ч. co-author /ˌkәʊˈɔ:θәr/
співавторство с. co-authorship
/ˌkәʊˈɔ:θәrʃıp/
співбесід|а ж. 1. interlocution
/ˌıntәlәʊˈkju:ʃn/; interview /ˈıntәvju:/:
провести ~у hold an interview; ~а
при прийомі на роботу job interview
2. (лекція з обміном думок) debate
/dıˈbeıt/; discussion /dıˈskʌʃn/
співвідношення с. correlation
/ˌkɒrәˈleıʃn US: ˌkɔ:rәˈleıʃn/: ~ з
реальним світом correlation the real
world; ~ між курсами/предметами
correlation between courses/subjects; ~
сил correlation of forces; встановити
правильне ~ між предметами bring
subjects into proper correlation
співдоповідь ж. 1. (про звіт) coreport /ˌkәʊrıˈpɔ:t/ 2. (про лекцію) colecture /ˌkәʊˈlektʃәr/
співдружність ж. 1. community
/kәˈmju:nәtı/ 2. (творча) concord
/kәnˈkɔ:d/; collaboration /kәˈlæbәreıʃn/: творча ~ науковців і вчителівпрактиків creative collaboration of research workers and practicing teachers
співзасновник ч. cofounder
/ˌkәʊˈ-faʊndәr/

співзвучний прикм. consonant
(with, to) /ˈkɒnsәnәnt (wıð, tә)/; in
harmony /ın ˈhɑ:mәnı/: ~ з епохою in
harmony with the epoch
співпраця ж. team-work /ˈti:m
wɜ:k/; collaboration /kәˈlæbәreıʃn/:
обмін і ~ в галузі освіти education
transfer and collaboration
співробiтник ч. 1. (помічник у
роботі) collaborator /kәˈlæbәreıtәr/;
assistant-worker /әˈsıstәnt ˈwɜ:kәr/
2. (товариш по роботі) fellowworker /ˈfelәʊˈwɜ:kәr/; co-worker
/ˌkәʊˈwɜ:kәr/
3.
(службовець)
employee
/ˌemplɔıˈi:/;
official
/әˈfıʃl/; worker /ˈwɜ:kәr/: науковий ~
research worker; associate /әˈsәʊʃıәt/:
головний/мо лод ший/провідний/
старший науковий ~ chief/junior/
leading/senior research associate
співробiтництв|о с. collaboration
/kәˈlæbәreıʃn/: міжнародне ~о у сфері
науки international collaboration in
the sphere of science; co(-)operation
/kәʊˌɒpәˈreıʃn/: ~о між сім’єю та
школою cooperation between home
and school; ми виконуємо цю роботу
у ~і з іншими вченими we perform
the work in cooperation with other
scientists
співробiтничати дієсл. collaborate /kәˈlæbәreıt/; co-operate /kәʊˈɒpereıt/
співтворчість ж. joint [associate]
creative work /dʒɔınt [әˈsәʊʃıeıt]
kri:ˈeıtıv ˈwɜ:k/
співчуття с. empathy /ˈempәθı/:
принцип ~ псих. empathy principle
спiзнення с. being [coming] (too)
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late /ˈbı:ıŋ [ˈkʌmıŋ] (tu:) leıt/: причина
~ cause [reasons] for being late
спiзн|юватися дієсл. be* [come*]
(too) late /bi: [kʌm] (tu:) leıt/: ~юватися на лекцію/урок be late for a lecture/
lesson; не ~юйтеся! do not be late!;
учень ~ився на 5 хвилин the pupil is
five minutes late
спiлка ж. 1. (професійна тощо)
union /ˈju:nıәn/ 2. (товариство)
fellowship /ˈfelәʊʃıp/; society /sәˈsaıәtı/
спілкування с. 1. intercourse
/ˈıntәkɔ:s/: мова як засіб ~ language
as a means of intercourse; relation(s)
/rıˈleıʃn(z)/: товариське ~ intimate
relations 2. (звʼязок) communication
/kәˌmju:nıˈkeıʃn/:
засіб
міжнаціонального ~ a means of
interethnic communication; обопільне ~ two-way communication; communion /kәˈmju:nıәn/: ~ з товаришами
communion with oneʼs fellows
спілкуватися дієсл. associate
/әˈsәʊʃıeıt/; mix /mıks/: він не
спілкується з іншими студентами
he doesn’t mix with the other students;
communicate /kәˈmju:nıkeıt/: певна
частина молоді не може ~ з батьками
some young people do not communicate with psrents
спiльн|ий прикм. 1. joint /dʒɔınt/:
~а дія/заява joint action/ statement;
common /ˈkɒmәn/: знайти ~у мову з
кимось find a common language with
smb; мати ~і інтереси have common
interests; це наша ~а справа it is a
matter of common concern; ці книги
мають багато ~ого the books have
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much in common; mutual /ˈmju:tʃʊәl/:
висловити ~у думку state mutual
opinion; за ~ою згодою by mutual
consent 2. (обʼєднаний) combined
/kәmˈbaınd/: ~ими зусиллями by
combined efforts
спiльник ч. participant /pɑ:ˈtısıpәnt/; partner /ˈpɑ:tnәr/ 2. (союзник)
ally /әˈlaı/
спiльність ж. community /kәˈmju:nәtı/: ~ інтересів community of
interests; collectivity /ˌkɒlekˈtıvәtı/:
~ зусиль collectivity of effort; unity
/ˈju:nәtı/: ~ поглядів unity of opinion
спільнота ж. community /kәˈmju:nәtı/: віртуальна навчальна ~
online learning community
спіраль ж. spiral /ˈspaıәrәl/; helix
/ˈhi:lıks/
спіральний прикм. spiral /ˈspaıәrәl/; helical /ˈhelıkl/
спiрн|ий прикм. (суперечний, дискусійний) disputable /dıˈspju:tәbl/;
debatable /dıˈbeıtәbl/: ~е питання
debatable [disputable] question [point];
controversial /ˌkɒntrәˈvɜ:ʃl/: ~ий пункт
controversial point; open to question
/ˈәʊpәn tә ˈkwestʃәn/: ця тема є ~ою
з кількох причин this topic is open to
question on several grounds
сплут|увати дієсл. 1. (збивати з
пантелику) confuse /kәnˈfju:z/: ~ати
два слова з однаковим написанням
confuse two words of similar spelling;
muddle /ˈmʌdl/ 2. (приймати за
інше) mix up /mıks ʌp/: ви ~али дві
різні речі you mixed up two different
things
сповiльнений прикм. slow /slәʊ/;
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delayed /dıˈleıd/; див. тж уповiльнений
спогад ч. recollection /ˌrekәˈlekʃn/:
яскравий ~ lively recollection
споглядання с. contemplation
/ˌkɒntemˈpleıʃn/: розум, створений для
~ a mind tuned to contemplation
сподівання с. trust /trʌst/; expectation /ˌekspekˈteıʃn/: взаємне ~ mutual expectation
сподіватися дієсл. 1. expect /ıkˈspekt/: ~тися, шо діти підуть далі
батьків expect children to outachieve
their parents 2. (розраховувати)
rely (upon) /rıˈlaı (әˈpɒn)/ 3. (мати
надію) hope /hәʊp/: ~юся, що так/ні
I hope so/not; усі ~лися на його успіх
everyone hoped for his success
споживання с. consumption
/kәnˈsʌmpʃn/: предмети ~ objects of
consumption; use /ju:s/
споживати дієсл. consume /kәnˈsju:m US: kәnˈsu:m/; use /ju:z/
споживач ч. consumer /kәnˈsju:
mәr US: kәnˈsu:mәr/; user /ˈju:zәr/
споживч|ий прикм. consumer
/kәnˈsju:mәr US: kәnˈsu:mәr/: ~а психологія consumerˈs psychlogy
сполучання с. (дія) joining /ˈdʒɔınıŋ/; junction /ˈdʒʌnkʃn/: ~ таланту і
досвіду junction of talent and experience;
combination /ˌkɒmbıˈneıʃn/: ~ теорії з
практикою combination of theory and
practice
сполучення с. combination /ˌkɒmbıˈneıʃn/: фразеологічне ~ phraseological [traditional word] combination
сполучати дієсл. 1. connect /kәˈnekt/; combine / kәmˈbaın/: ~ працю

з відпочинком combine work with
rest 2. (про посади) hold* more than
one office /hәʊld mɔ:r ðæn wʌn ˈɒfıs
(US: ˈɔ:fıs)/
сполучний прикм. (зʼєднувальний) connective /kәˈnektıv/; connecting /kәˈnektıŋ/
спонтанний прикм. spontaneous
/spɒnˈteınıәs/: ~ рух spontaneous
movement
спонук|а ж. motive /ˈmәʊtıv/:
внутрішня/психологічна/соціальна
~а intrinsic /psychological/social
motive; incentive /ınˈsentıv/: справжня
~а до наукової роботи the true incentive to scientific research; drive /draıv/:
~а до досягнення мети achievement
drive; impulse /ˈımpʌls/; stimulus
/ˈstımjʊlәs/ (pl. stimuli /ˈstımjʊlaı/):
зовнішні ~и extrinsic(al) stimuli
спонукальн|ий прикм. motivating
/ˈmәʊtıveıtıŋ/: ~ий мотив навчання
motivating motive of teaching;
stimulating /ˈstımjʊleıtıŋ/; incentive
/ınˈsentıv/: ~ий мотив службового
просування promotional incentive
~а причина motive; incentive

спонукати дієсл. incite (to) /ınˈsaıt
(tә)/: ~ когось до роботи incite smb to
work; induce (to) /ınˈdju:s US: ınˈdu:s/:
~ когось зробити щось induce smb to
do smth; prompt (to) /prɒmpt/
спорiднен|ий прикм. 1. allied
/әˈlaıd/: історія та ~і з нею предмети
history and allied studies 2. (духовно,
за змістом) related /rıˈleıtıd/: ~і
дисципліни/мови/науки related subjects/languages/sciences; congenial
/kәnˈdʒi:nıәl/: поезія та музика ~і між
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собою poetry and music are congenial
спорiдненість ж. relationship
/rıˈleıʃnʃıp/; connection /kәˈnekʃn/;
affinity /әˈfınәtı/: мовна/природна ~
linguistic/natural affinity
спорiднювати дієсл. draw* together /drɔ: tәˈgeðәr/; connect /kәˈnekt/
спорт ч. 1. sport /spɔ:t/: водний/
зимовий ~ water/winter sport 2. (види
спорту) sports /spɔ:ts/: займатися
~ом go in for sports
спортивн|ий прикм. 1. athletic
/æθˈletık/: ~і ігри athletic games;
sports /spɔ:ts/: ~а подія/політика
sports event/policy; ~ий інвентар
sports goods [kit]; спортивний клуб/
майданчик sports club/ground 2. (про
зовнішній вигляд) athletic(-looking)
/æθˈletık(ˈlʊkıŋ)/
~і змагання competitive sport

proper manner 2. грам. mood /mu:d/:
наказовий/умовний ~ imperative/
subjunctive mood .
спостережен|ня с. observation
/ˌɒbzәˈveıʃn/: запис результатів ~ь
record of observations; методи ~ня
observation methods; педагогічні/
психологічні
~ня
pedagogical/
psychological observations; похибка
~ня fallacy of observation; ~ня як
метод навчання observation as a
method of teaching [instruction];
щоденник ~ь observation diary
[journal]; організувати ~ня organize
observation work; проводити ~ня
carry on observations; шляхом безпосередніх ~ь by means of direct
observation
спостережлив|ий прикм. observant /әbˈzɜ:vәnt/: ~а дитина observant
child
спостережливість ж. power of
observation /ˈpaʊәr әv ˌɒbzәˈveıʃn/:
виховувати в дітях ~ train [develop]
in chidren the power of observation
спостерігати дієсл. 1. (вивчати,
досліджувати) observe /әbˈzɜ:v/:
~ за розвитком подій observe the
development of events; ~ роботу вчителя observe a teacher at work; уважно
~ observe attentively 2. (стежити)
watch /wɒtʃ/: ~ за розвитком подій
watch the development of affairs;
keep* under observation /ki:p ˈʌndәr
ˌɒbzәˈveıʃn/

споруда ж. 1. edifice /ˈedıfıs/;
structure /ˈstrʌktʃәr/ 2. (будівля)
building /ˈbıldıŋ/: освітня ~ educational building
споруджувати, споруджати дієсл.
build* /bıld/; erect /ıˈrekt/; construct
/kәnˈstrʌkt/
спосіб ч. 1. way /weı/: єдиний ~ the
only possible way; спосіб побудови
та обґрунтування чогось the way
of development and substantiation of
smth; таким способом in this way;
іншим способом in a different way;
цей ~ найкращий this way is the best;
mode /ˈmәʊd/: ~ мислення mode of
thought 2. (метод) method /ˈmeθәd/: ~
~ за порядком be responsible for
подання матеріалу method of presen- keeping order
tation of material; manner /ˈmænәr/: у
спостерігач ч. observer /әbˈzɜ:vәr/:
звичайний/належний ~ in a regular/ пасивний ~ псих. passive observer
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спотворення с. 1. disfiguration
/dısˌfıgjʊˈreıʃn/: неусувне ~ permanent disfiguration; defacement
/dıˈfeısmәnt/: ~ вигляду веб-сайту
Web site defacement 2. (викривлення) distortion /dıˈstɔ:ʃn/: пізнавальне
[когнітивне]/чуттєве [перцептивне]
~ cognitive/perceptual distortion;
deformation /ˌdi:fɔ:ˈmeıʃn/
спотворювати дієсл. 1. disfigure
/dısˈfıgәr/; deface /dıˈfeıs/ 2. (викривляти) distort /dıˈstɔ:t/: ~ істину distort
the truth
спочатку присл. 1. (спершу) first
/fɜ:st/: ~ зробіть це get this done first;
~ ми перевіримо домашнє завдання
first we shall check up the homework;
~ прочитай інструкцію і тільки тоді
починай виконувати вправу first
read the instruction and only then start
doing the exercise; firstly /ˈfɜ:stlı/; at
the beginning /әt ðә bıˈgınıŋ/: ~ вам
ця книга здаватиметься важкою, але
надалі буде легше at the beginning
you may have difficulty with this book
but you’ll find it easier as you go along
2. (знову) all over again /ɔ:l ˈәʊvәr
әˈgen/: усе треба починати ~ it must
be done all over again 3. (раніше)
before /bıˈfɔ:r/; formerly /ˈfɔ:mәlı/;
previously /ˈpri:vıәslı/
справ|а ж. 1. (що розглядається
переважно в процесі розвитку та
повʼязана з діяльністю людини) affair
/әˈfɜәr/: усі обставини ~и all the ins and
outs of the affair 2. (мета, інтереси)
cause /kɔ:z/: справедлива ~а just cause
3. (подія, факт) deed /di:d/: ці ~и
розглядати не обов’язково these deeds

need not be considered; fact /fækt/;
point /ˈpɔınt/: додержуватися суті ~и
keep to the point; не в цьому ~а that’s
not the point; справа в тому, що.. the
point is that.. 4. (питання, що вимагає
обдумування та вирішення проблем)
matter /ˈmætәr/: важлива ~а matter
of great concern; легка справа easy
matter; суть ~и the heart of the matter;
це зовсім інша ~а it is quite another
matter 5. (документ) record /ˈrekɔ:d
US: ˈrekәrd/: особова ~а вчителя
teacherˈs service record; особова ~а
учня pupilˈs school record
класні/шкільні
activities

~и

classroom/school

справді присл. actually /ˈæktʃʊlı/;
truly /ˈtru:lı/; really /ˈrıәlı/; in fact /ın
fækt/
справедлив|ий прикм. 1. (у різн.
знач.) just /dʒʌst/: ~е ставлення до
учня just attitude to a pupil; ~і вимоги
just demands 2. (неупереджений)
fair /feәr/: ~а оцінка fair assessment;
impartial /ımˈpɑ:ʃl/: ~ий учитель
impartial teacher 3. (правильний) true
/tru:/: це особливо є ~им для ... this is
especially true of …
справедлив|ість ж. 1. justice
/ˈdʒʌstıs/: добиватися ~ості struggle
for justice; добитися ~ості obtain
justice; ~ість вимагає, щоб це було
зроблено justice demands that it to be
done 2. (неупередженість) fairness
/ˈfeәnıs/: вроджене чуття ~ості innate
sense of fairness; заради ~ості for
fairness’ sake 3. (правильність) truth
/tru:θ/
справжн|ій прикм. true /tru:/:
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справжній друг true friend; real /ˈrıәl/:
~я причина лежить набагато глибше
the real reason lies much deeper; actual
/ˈæktʃʊәl/: ~ій стан справ actual state
of things
справля|ти дієсл. (викликати
почуття, враження) make* /meık/:
~ти враження make an impression;
produce /prәˈdju:s US: prәˈdu:s/: це
~є хибне враження it produces the
illusion
справ|лятися дієсл. (впоратися)
manage /ˈmænıdʒ/: ~итися із задачею
manage the task; ~итися своїми
силами manage on oneʼs own; master
/ˈmɑ:stәr US: ˈmæstәr/
сприймання с. perception
/pәˈsepʃn/: позачуттєве ~ псих.
extrasensory perception; світо~
world perception; ~ простору і
часу perception of space and time;
точність ~ accuracy of perception;
apprehension /ˌæprıˈhenʃn/: слабке
~ weak apprehension
сприймати дієсл. perceive
/pәˈsi:v/: ~ безпосередньо/зорово
perceive directly/ visually; ~ щось у
загальних рисах perceive smth as a whole; apprehend /ˌæprıˈhend/; take* /teık/
сприйнятливість ж. receptivity
/ˌri:sepˈtıvәtı/; capacity /kәˈpæsәtı/: ~
дитини до учіння child’s capacity for
learning
сприйняття с. псих. perception
/pәˈsepʃn/: адекватне/збіднене/комплексне/первин не/хибне ~ literal/
impoverished/intersensory/initial/
false perception; apprehension
/ˌæprıˈhenʃn/: безпосереднє/слабке
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~ direct/weak apprehension; тест на
обсяг ~ apprehension-span test
спричиня|ти дієсл. cause /kɔ:z/:
~ти труднощі cause a difficulty;
produce /prәˈdju:s US: prәˈdu:s/:
однакові причини ~ють однакові
наслідки the same causes produce
the same effects; entail /ınˈteıl/: ~ти
незручності для когось entail inconvenience on smb; bring* (on) /brıŋ
(ɒn)/: допущення однієї помилки ~є
іншу submitting to one wrong brings
on another
сприяння с. 1. contribution
/ˌkɒntrıˈbju:ʃn/ 2. (фінансова підтримка) patronage /ˈpætrәnıʤ US:
ˈpeıtrәnıʤ/ 3. (допомога) assistance
/әˈsıstәns/: за ~ когось with smbʼs
assistance; help /help/
сприяти дієсл. 1. (заохочувати)
foster /ˈfɒstәr US: ˈfɔ:stәr/: ~ професійним контактам учених foster
professional contacts between scientists; help /help/: ~ розвиткові
дитини help a child forward
2. (досягненню успіху тощо) favour
(амер. favor) /ˈfeıvәr/: ~ творчому
підходу до побудови педагогічного
процесу favo(u)r to the creative
approach to the pedagogical process
formation; contribute /kәnˈtrıbju:t/:
~ успіхові contribute to the success;
~ти формуванню світогляду contribute to the formation of outlook;
promote /prәˈmәʊt/: ~ти кращому
взаєморозумінню promote better
mutual understanding; ~ти справі
народної освіти promote the cause
of public education 3. (полегшува-
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ти, пришвидшувати) facilitate
/fәˈsılıteıt/; expedite /ˈekspıdaıt/: ~ти
засвоєнню навчального предмета
expedite the learning of subject
cприятлив|ий прикм. favourable
(амер. favorable) /ˈfeıvәrәbl/: створити
~і умови для занять create favo(u)rable conditions for studies; propitious
/prәˈpıʃәs/ .
~ий фактор contributory factor

спроб|а ж. attempt /әˈtempt/:
безуспішна/марна/повторна/успішна ~а fruitless/vain/repeated/
successful attempt; робити ~у make
an attempt; ми зробили кілька ~
покращити становище we have made
several attempts to improve situation; у
його книжці ми не бачимо навіть ~и
дати пояснення in his book we miss
any attempt to explain; цього разу ~а
була успішною this time the attempt
was successful; ще одна ~а yet another
attempt; endeavour (амер. endeavor)
/ınˈdevәr/: марна ~а lame endeavor(u)
r; tentative /ˈtentәtıv/: здійснити
кілька ~ make several tentatives
спробу|вати дієсл. 1. try /traı/:
~вати своє уміння try oneʼs (prentice)
hand (at); ~йте ще раз! try it again!
2. (намагатися) attempt /әˈtempt/;
endeavour (амер. endeavor) /ınˈdevәr/;
essay /ˈeseı/: ~вати свої сили essay
powers
спроможни|й прикм. able /ˈeıbl/:
бути ~м щось зробити be able to do
smth; competent /ˈkɒmpıtәnt/
спроможність ж. ability /әˈbılәtı/:
~ ясно мислити ability to think clearly;
capacity /kәˈpæsәtı/: комунікаційна ~

communication capacity
спростування с. 1. refutation
/ˌrefju:ˈteıʃn/: ~ теорії refutation of
a theory 2. (дія) refuting /rıˈfju:tıŋ/;
disproving /ˌdısˈpru:vıŋ/
спростовувати дієсл. (обвинувачення тощо) refute /rıˈfju:t/: ~ доводи/твердження refute arguments/
statements; demolish /dıˈmɒlıʃ/: ~
докази/заперечення demolish arguments/objections
спрощен|ий прикм. simplified
/ˈsımplıfaıd/: ~ий підхід simplified
approach; у ~ому вигляді in simplified
form
спрощення с. simplification /ˌsımplıfıˈkeıʃn/: під цим розуміється ~
системи by this simplification of the
system is meant
спрощувати дієсл. 1. simplify
/ˈsımplıfaı/: ~ задачу simplify a problem 2. (збіднювати) oversimplify
/әʊveˈsımplıfaı/: ~ ідею твору oversimplify the idea of the work
спрямован|ий прикм. directed
/dıˈrektıd/: діяльність, ~а на щось
activity directed on smth; сукупність
прийомів і операцій, ~их на вивчення педагогічних явищ aggregates of
techniques and operations directed
to studying pedagogical phenomena;
aimed (at) /eımd (әt)/
спрямованість ж. 1. (напрям)
direction /dıˈrekʃn/ 2. (тендерція)
trend /trend/: соціальна ~ роману the
social trend of the novel; premeditation
/prıˌmedıˈteıʃn/: ~ на практичне використання premeditation to practical utilization
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спрямовувати дієсл. direct /dıˈrekt/: ~ чиюсь увагу на щось direct
smbʼs attention to smth; turn /tɜ:n/:
~ свою увагу на щось turn oneʼs
attention to smth
стабiльн|ий прикм. stable /ˈsteıbl/:
~а (навчальна) програма stable
syllabus; stationary /ˈsteıʃәnerı/
~ий підручник standard text-book

стабiльн|ість ж. stability
/stәˈbılәtı/: соціальна ~ість social
stability; тест емоційної ~ості
emotional stability test
стабiльно присл. stably /ˈsteıblı/
став|ати дієсл. (робитися) become* /bıˈkʌm/: деякі з його книг стали
класикою some of his books have
become classics; get* /get/: незабаром
він ~ фахівцем у чомусь he soon got
to be an expert in smth; 2. (швидко
змінюватися) turn /tɜ:n/
ставити дієсл. 1. (у різн. знач.) set*
/set/: ~ти перед собою мету set (up) a
goal [purpose] to achieve; ~ти перед
кимось завдання/проблему set a task/
problem before smb; які запитання
~ли на іспиті? what questions were
set in the examination?; put* /pʊt/:
~ти комусь запитання put questions
to smb; ставити себе на місце когось
put oneself in the place of smb; make
/meık/: ~ти досліди make experiments
2. (розміщати) put*; place /pleıs/: ~ти
перешкоди place obstacles; position
/pәˈzıʃn/ 3. (установлювати) install
/ınˈstɔ:l/ 4. (пропонувати, висувати)
put*: ~ти питання put a question;
propose /prәˈpәʊz/ 5. (на сцені) stage
/steıdʒ/: ~ти п’єсу stage a play
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ставитися дієсл. 1. (до когось)
treat /tri:t/: ~ до когось добре/погано
treat smb kindly/badly; ~ з повагою
до старших treat oneʼs elders with
respect 2. (до чогось) regard /rıˈgɑ:d/:
~ з розумінням до чогось regard smth
with favour (амер. favor)
ставлення с. attitude /ˈætıtju:d
US: ˈætıtu:d/: критичне ~ до своїх
учинків critical attitude towards
oneʼs actions; несумлінне/сумлінне/
формальне ~ до навчання improper/
honest/formal attitude towards oneʼs
studies; ~ до роботи work attitude; ~
до суспільства attitude to a society;
~ до школи attitude towards school;
treatment /ˈtri:tmәnt/: неуважне/
особливе/уважне ~ до когось
careless/special/careful treatment of
smb
стаді|я ж. 1. stage /steıdʒ/: кінцева/
початкова ~я final/initial stage; ~ї
навчання stages of teaching [training];
у стадії розвитку in development
stage; phase /feız/: ~я дослідження
the examinational phase 2. (хвороби)
stadium /ˈsteıdıәm/
питання в ~ї розв’язання the question
is about to be decided

стаж ч. length of service /leŋθ әv ˈsɜ:vıs/: ~ роботи вчителя teacherˈs length
of service; experience /ıkˈspıәrıәns/: я
маю 39 років педагогічного ~у I have
39 years teaching experience
трудовий ~ service

стажист ч. 1. probationer /prәˈbeıʃnәr US: prәʊˈbeıʃnәr/; trainee
/treıˈni:/ 2. (практикант) improver
/ımˈpru:vәr/
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стажування с. 1. (підвищення
кваліфікації) study placement /ˈstʌdı
ˈpleısmәnt/ 2. (іспитовий період)
probation /prәˈbeıʃn US: prәʊˈbeıʃn/:
умови чийогось ~ the terms of oneʼs
probation
сталий прикм. 1. (постійний,
стабільний) constant /ˈkɒnstәnt/;
steady /ˈstedı/; stable /ˈsteıbl/ 2. (незмінний) invariable /ınˈveәrıәbl/;
permanent /ˈpɜ:mәnәnt/
стан ч. condition /kәnˈdıʃn/:
загальний ~ (організму) systematic
condition; матеріальний ~ учня
material conditions of the pupil; ~
дисципліни condition with regard to
discipline; у відмінному ~і in prime
condition; state /steıt/: ~ здоров’я
учнів state of pupils’ health; сучасний
~ справ the current state of things;
у відмінному/поганому ~і in an
excellent/a bad state; status /ˈsteıtәs/:
сімейний/соціальний ~ family
[marital]/ social status
стандарт ч. standard /ˈstændәd/:
відповідати ~у accept standard;
державний ~ обов’язкової середньої
освіти State Standard of Compulsory
Secondary Education; ~ життя living
standard
стандартн|ий прикм. standard
/ˈstændәd/: Міжнародна ~а класифікація освіти International Standard Classification of Education;
~а оцінка standard unit; ~ий набір
готових формул standard set of
ready-made formulas; ~ий показник
standard measure
становити дієсл. (бути) be* /bi:/:

~ виняток be an exception; make*
/meık/: це не ~ме великих труднощів
it will not make great difficulties; form
/fɔ:m/
становище с. 1. (обстановка)
situation /ˌsıtʃʊˈeıʃn/: незручне ~
awkward situation; position /pәˈzıʃn/
2. (ранг) standing /ˈstændıŋ/; status
/ˈsteıtәs/
становлення с. formation /fɔ: ˈmeıʃn/:
~ дитини як суб’єкта сучасного
життя the child’s formation as a subject
of the contemporary life; becoming
/bıˈkʌmıŋ/
~ особистості achievement of personhood; у процесі ~ in the process of settling

старанни|й прикм. 1. assiduous
/әˈsıdjʊәs US: әˈsıdʒʊәs/: бути ~м у
роботі be assiduous in work 2. (про
учня) diligent /ˈdılıdʒәnt/; studious
/ˈstju:dıәs US: ˈstu:dıәs/ 3. (про працівника) efficient /ıˈfıʃnt/
старанність ж. assiduity /ˌæsıˈdju:әtı US: ˌæsıˈdu:әtı/; diligency
/ˈdılıdʒәnsı/; application /ˌæplıˈkeıʃn/
старання с. assiduity /ˌæsıˈdju:әtı
US: ˌæsıˈdu:әtı/; diligence /ˈdılıdʒәns/;
exertion /ıgˈzɜ:ʃn/; application /ˌæplıˈkeıʃn/
із великим ~м to the best of oneʼs ability

старанно присл. diligently /ˈdılıdʒәntlı/: ~ вчитися study diligently;
elaborately /ıˈlæbәrәtlı/; with application /wıð ˌæplıˈkeıʃn/
старатися дієсл. endeavour (амер.
endeavor) /ınˈdevәr/; exert oneself
/ıgˈzɜ:t/; try /traı/: ~ з усіх сил try for
all one is worth; ~ уникати помилок
try to avoid mistakes
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старий прикм. old /әʊld/: повторювати ~ матеріал revise [review] the
old material
старість ж. old age /әʊld eıdʒ/
старiти, старiшати дієсл. 1. age
/eıdʒ/; get* old /get әʊld/ 2. (про речі,
слова) become* [grow*] obsolete /bıˈkʌm [grәʊ] ˈɒbsәli:t/
староста ч. 1. (групи, курсу)
course leader /kɔ:s ˈli:dәr/ 2. (класу)
monitor /ˈmɒnıtәr/; prefect /ˈpri:fekt/
старш|ий прикм. (за службовим
становищем тощо) senior /ˈsi:nıәr/:
~ий адміністратор/інструктор senior
executive/instructor; ~і класи senior
forms; supervisor /ˈsu:pәvaızәr/
старшинство с. seniority /ˌsi:nıˈɔ:rәtı US: ˌsi:nıˈɒrәtı/: за ~м by [right
of] seniority; precedence /ˈpresıdәns/
старшокласник ч. senior pupil
/ˈsi:nıәr pju:pl/
старшокурсник ч. senior student
/ˈsi:nıәr ˈstju:dnt (US: ˈstu:dnt)/
статев|ий прикм. sex /seks/; sexual
/ˈseksʊәl/: ~а зрілість sexual maturity;
~е виховання sexual upbringing;
статеве дозрівання sexual growing up
стати дієсл. 1. (зупинитися) stop
/stɒp/ 2. (зробитися) become /bıˈkʌm/:
~ державним діячем become a statesman; grow /grәʊ/; turn /tɜ:n/
~ в пригоді render a service; ~ до ладу be
put in operation

статика ж. statics /ˈstætıks/
статистика ж. statistics /stәˈtıstıks/: ~ народжуваності та смертності vital statistics; ~ освіти statistics
of education
статистичн|ий прикм. statistical
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/stәˈtıstıkl/: ~а модель/служба/
таблиця statistical model/service/
table; ~ий аналіз/метод/тест statistical analysis/method /test; ~і дані
statistical data
статися дієсл. happen /ˈhæpәn/:
може ~, що .. may happen that ..; occur
/әˈkɜ:r/; take* place /teık pleıs/
статичний прикм. static(al) /ˈstætık(l)/: ~ рефлекс псих. static response
статт|я ж. 1. (у пресі) article
/ˈɑ:tıkl/: вступна/передова ~я introductory/leading article; продовження
~і continuation of article 2. (наукова) paper /ˈpeıpәr/: написати/
опублікувати наукову ~ю write/publish a paper 3. (пункт у документі)
clause /klɔ:z/; paragraph /ˈpærәgrɑ:f
US: ˈpærәgræf/; item /ˈaıtәm/; article
редакційна ~я editorial

статус ч. status /ˈsteıtәs/: правовий/
соціометричний/тимчасовий ~ legal/
sociometric/ interim status; ~ учителя
teacher status
статут ч. statute(s) /ˈstætʃu:t(s)/;
regulations /ˌregjʊˈleıʃnz/ pl.
стат|ь ж. sex /seks/: жіноча/
чоловіча ~ь female/male (sex); gender /ˈdʒendәr/: правильне ставлення
до питань ~і the correct relation as
to the gender issues; представники
протилежної ~і representatives of the
opposite gender
стаціонар ч. permanent establishment /ˈpɜ:mәnәnt ıˈstæblıʃmәnt/
стаціонарний прикм. 1. stationary
/ˈsteıʃәnerı/ 2. (постійний) permanent
/ˈpɜ:mәnәnt/; fixed /fıkst/
ствердження с. 1. (тверджен-
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ня) assertion /әˈsɜ:ʃn/: нерозважливе ~ hardy assertion; affirmation
/ˌæfәˈmeıʃn/ 2. (дія) ascertaining
/ˌæsәˈteınıŋ/: розуміння і ~ цінності
людського життя understanding
and ascertaining of valuables of
personˈs life 3. (підтвердження)
comfirmation /ˌkɒnfәˈmeıʃn/
стверджу|вати дієсл. affirm
/әˈfɜ:m/: боятися ~вати hesitate to affirm;
категорично ~вати affirm categorically;
assert /әˈsɜ:t/; argue /ˈɑ:gju:/: ~ють, що
ця гіпотеза є дуже сумнівною this
hypothesis is argued to be very doubtful
ствердн|ий прикм. affirmative
/әˈfɜ:mәtıv/; assertive /әˈsɜ:tıv/: у ~ій
формі in an assertive form
ствердно присл. affirmatively
/әˈfɜ:mәtıvlı/
відповісти ~ answer in the affirmative

створення, створювання с.
creating /kri:ˈeıtıŋ/; creation /kri:-ˈ
eıʃn/: ~ робочих місць job creation;
~ оптимальних соціально-психологічних умов для становлення
особистості creation of optimal
social-psychological conditions for
a personality formation; making
/ˈmeıkıŋ/: у процесі ~ in the making
створювати дієсл. 1. (творити) create /kri:ˈeıt/: ~ ілюзію/
настрій/умови create an illusion/a
mood/conditions; make* /meık/
2. (засновувати) establish /ıˈstæblıʃ/:
створити умови, за яких … establish
conditions under which …; ~ комісію
establish a commission; set* up /set
ʌp/: ~ комітет set up a committee;
found /faʊnd/: ~ товариство found an

association 3. (теорію, вчення) found;
originate /әˈrıdʒıneıt/ 4. (плани тощо)
form /fɔ:m/; frame /freım/; work out
/wɜ:k aʊt/ 5. (забезпечувати) provide
/prәˈvaıd/: ~ умови для нормальної
роботи provide conditions [facilities]
for normal work
створюватися дієсл. 1. be* created /bi: kri:ˈeıtıd/ 2. (виникати) arise*
/әˈraız/: створилася гостра ситуація a
critical situation arose
стеження с. trailing /ˈtreılıŋ/
стежити дієсл. 1. (спостерігати)
watch /wɒtʃ/: ~ уважно watch closely
2. (слухати) attend to /әˈtend (tә)/: ~
уважно за поясненням учителя attend
closely to the teacher’s explanation;
стежте уважно! attend closely! 3. (цікавитися ходом подій тощо) follow
/ˈfɒlәʊ/: ~ за останніми досягненнями
науки follow the latest developments in
science; ~ за успішністю учня follow a
pupil’s progress; ~ за чиїмись думками
follow the thread of smbʼs thoughts;
keep* (up with) smth /ki:p (ʌp wıð)/: ~
за літературою з дошкільного виховання keep abreast of literature on a preschool education
стенд ч. stand /stænd/: демонстраційний ~ demonstration stand
стенограма ж. shorthand report
[record] /ˈʃɔ:thænd rıˈpɔ:t [ˈrekɔ:d US:
ˈrekәrd]/
стерегтися дієсл. beware (of) /bıˈweәr (әv)/: стережіться лжепророків
beware of false prophets; take* care
(of) /teık keәr (әv)/
стереотип ч. stereotype /ˈsterıәtaıp/: динамічний ~ псих. dynamical
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stereotype; перебудова динамічного
~у особистості reformation of a
dynamical personality stereotype
стереотипн|ий прикм. stereotype
/ˈsterıәtaıp/: ~е видання stereotype
edition
стикатися дієсл. 1. touch /tʌtʃ/;
come* into contact /kʌm ˈıntә ‚kɒntækt/
2. перен. come* across /kʌm әˈkrɒs
(US: әˈkr:s)/; encounter /ınˈkaʊntәr/
стилiстика ж. stylistics /staıˈlıstıks/;
the science of style /ðә ˈsaıәns әv staıl/
стилістичн|ий прикм. stylistic
/staıˈlıstık/: ~а помилка stylistic
mistake [error]; ~ий аналіз тексту
stylistic analysis of a text; ~і засоби
stylistic devices
стиль ч. (у різн. знач.) style
/staıl/: демократичний ~ співробітництва з вихованцями democratic
style of collaboration with pupils;
~ викладання/пізнавання teaching/cognitive style; ~ педагогічного
спілкування style of pedagogical
communication; простий ~ chaste style
стимул ч. 1. stimulus /ˈstımjʊlәs/
(pl. stimuli /ˈstımjʊlaı/): ефективний/
неефективний ~ effective/ineffective
stimulus; drive /ˈdraıv/ 2. (заохочення)
incentive /ınˈsentıv/: матеріальні ~и
economic incentives; справжній ~
до наукової роботи true incentive to
scientific research
стимулювання с. stimulation /stımjʊˈleıʃn/: ~ у навчанні stimulation
in training; методи ~ – заохочення,
змагання, покарання methods of
stimulation – encouragement, competition, punishment; прийоми ~
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techniques of stimulation; providing
of incentives /prәˈvaıdıŋ әv ınˈsentıvz/
стимулю|вати дієсл. stimulate
/ˈstımjʊleıt/: ~вати пізнавальну діяльність людини stimulate human
cognitive activity; excite /ıkˈsaıt/:
ми ~ємо дітей похвалою we excite
children by praising them
стимулятор ч. stimulator /ˈstımjʊleıtәr/; stimulant /ˈstımjʊlәnt/
стипендіат ч. (який одержує
заохочувальну стипендію) scholarship holder /ˈskɒlәʃıp ˈhәʊldәr/; grantholder /grɑ:nt (US: grænt) ˈhәʊldәr/;
grant-aided student /grɑ:nt (US: grænt)
ˈeıdıd ˈstju:dnt (US: ˈstu:dnt)/
стипенді|я ж. 1. grant /grɑ:nt US:
grænt/; stipend /ˈstaıpәnd/: підвищена
~я stipend with a bonus 2. (заохочувальна) scholarship /ˈskɒlәʃıp/: іменна
~я special scholarship; він одержав
~ю для навчання за кордоном he
received a scholarship to study abroad;
студенти складають конкурсний
іспит для одержання ~ї the students
compete for scholarship
стисл|ий прикм. 1. condensed
/kәnˈdenst/: у ~ій формі in a
condensed form 2. (короткий) brief
/bri:f/: ~ий термін brief period of time;
compact /kәmˈpækt/ 3. (про виклад
тощо) concise /kәnˈsaıs/: швидка
та ~а відповідь quick and concise
replication; ~е питання concise
question
стійк|ий прикм. 1. (здатний довго
зберігатися) durable /ˈdjʊәrәbl US:
ˈdʊәrәbl/; stable /ˈsteıbl/; sustained
/sәˈsteınd/: ~а увага sustained
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attention 2. перен. steady /ˈstedı/; firm
/fɜ:m/ 3. (про знання, навички) lasting
/ˈlɑ:stıŋ US: ˈlæstıŋ/: ~і знання lasting
knowledge; виробити ~і навички
build lasting habits and skills; давати
~і знання insure lasting knowledge
стiйкість ж. stability /stәˈbılәtı/:
~ інтересів дітей stability of children’s
interests; endurance / ınˈdjʊәrәns US:
ınˈdʊәrәns/: ~ проти негативних
впливів endurance against negative
influences
стiльки займ., присл. 1. (про
кількість) (з ім. в однині) so much
/sәʊ mʌtʃ/: ~ часу so much time; (з
ім. у множині) so many /sәʊˈmenı/:
~ книжок so many books 2.: rather
than (в оберненій послідовності): цей метод не ~ застарілий,
скільки неефективний the method
is uneffective rather than obsolete
столiт|тя с. century /ˈsentʃәrı/: на
зламі двох ~ь at the turn of the century
стоматолог ч. dentist /ˈdentıst/
перевірка

у

~а

dental

inspection

стомливий прикм. tiresome
/ˈtaıәsәm/; tiring /ˈtaıәrıŋ/; fatiguing
/fәˈti:gıŋ/
стомлюваність ж. fatiguability
/fәˌti:gәˈbılәtı/: швидка ~ easy
fatiguability
стомлю|вати дієсл. tire /ˈtaıәr/:
дрібний друк ~є очі small print tires
eyes; fatigue /fәˈti:g/
стомлюватися дієсл. be* [get*]
tired [fatigued] /bi: [get] ˈtaıәd
[fәˈti:gd]/; fatigue oneself /fәˈti:g/
сторiн|ка ж. page /peıdʒ/:
остання/чиста ~ка last/clean page;

відшукати/написати/перегор нути/
почати/розділити ~ку find/write/turn
(over)/begin/divide page; відкрийте
книгу на ~ці 25 open the book at
page 25; читайте текст на ~ці 17
read the text on page 17; скільки ~ок
ви написали/переклали/прочитали?
how many pages have you written/
translated/read?; у цій книзі не
вистачає ~ки there’s a page missing in
the book
сторонн|ій
прикм.
outside
/ˌaʊtˈsaıd/: без ~ьої допомоги
without outside assistance; irrelevant
/ıˈrelәvәnt/; extraneous /ıkˈstreınıәs/:
~я детермінанта extraneous determinant
стосовно присл. as to /әz tә/:
можна порушити питання ~ того, чи
був достатнім професійний рівень
the question may be raised as to whether
the vocational level was sufficient;
in conformity (with) /ın kәnˈfɔ:mәtı
(wıð)/; concerning /kәnˈsɜ:nıŋ/: кілька
слів ~ чогось a few words concerning
smth
стосу|ватися дієсл. pertain
/pәˈteın/: документи, що ~ються того
періоду documents pertaining to that
period; concern /kәnˈsɜ:n/: матеріали,
що ~ються теми materials concerned
with the topic; це ~ється всіх this
concerns everyone; що ~ється вашого
першого запитання … as concerns
your first question …; apply /әˈplaı/: це
правило ~ється всіх this rule applies
to all; refer/rıˈfɜ:r/: це правило ~ється
лише дітей the regulation refers only
to children
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питання не ~ється теми the question is
not related to the theme; що ~ється as far as;
as for

стосун|ок ч. 1. relation / r ı ˈ l e ı ʃ n /
2. мн. intercourse /ˈıntәkɔ:s/; dealings
/ˈdi:lıŋz/; relations /rıˈleıʃnz/: міжособистісні ~ки interpersonal relations;
стосунки «викладач − студент»
teacher-student relations; ~ки вчителя
з класом teacher’s relations with the
class; relationship /rıˈleıʃnʃıp/: ~ки
між батьками і дітьми parent-child
relationship; ~ки між родиною і
школою home-and-school relationship
бути в дружніх ~ках з кимось be on
friendly terms with smb

стояти дієсл. 1. stand* /stænd/:
~ нерухомо/прямо/спокійно stand
motionless/ straight/still 2. (бути
нерухомим) stop /stɒp/ 3. (бути,
перебувати) be* /bi:/: стояти на
порядку денному be on the agenda; ~
на чолі be at the head (of) 4. (наполягати) persist /pәˈsıst/; insist /ınˈsıst/:
~ на своєму insist on oneʼs own way
стратегія ж. strategy /ˈstrætәdʒı/:
допоміжна/загальна/о сновна
~ учіння indirect/ global/ direct
learning
strategy;
психологічна
~ взаємовідносин у навчальновиховному процесі psychological
strategy of relationship in teaching and
educational process; ~ впровадження
нових технологій у всі ділянки
діяльності університету universitywide technology strategy
стратифікація ж. stratification
/ˌstrætıfıˈkeıʃn/: ~ суспільства social
stratification
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страх ч. 1. fear /fıәr/: розсіяти
~и дитини talk away the child’s
fears; fright /fraıt/: невроз ~у псих.
fright neurosis 2. (побоювання)
apprehension /ˌæprıˈhenʃn/ 3. мед.
phobia /ˈfәʊbıә/: ~ перед школою
school phobia
страхування с. insurance
/ınˈʃʊәrәns/: ~ здоров’я [медичне ~ ]
health insurance
стрес ч. stress /stres/: ~ від
допущеної помилки failure stress;
засіб зняття ~у stress-reliever; знімати
~ de-stress; умови, що спричиняють
~ stress conditions
стресов|ий прикм. (high-)stress
/(ˈhaı)stres/: ~а робота high-stress job
стрижень ч. перен. pivot /ˈpıvәt/;
hinge /hındʒ/
стрижньов|ий прикм. перен.
pivotal /ˈpıvәtl/; principal /ˈprınsәpl/:
~а проблема principal problem
стриман|ий прикм. 1. restrained
/rıˈstreınd/: ~а відповідь restrained
answer; ~ий тон restrained tone
2. (урівноважений) sedate /sıˈdeıt/;
self controlled /self kәnˈtrәʊld/
3. (замкнений) reserved /rıˈzɜ:vd/
стриман|ість ж. 1. restraint
/rıˈstreınt/; reserve /rıˈzɜ:v/: привчатися до ~ості train oneself to
reserve 2. (у розмові) reticence
/ˈretısns/
стримувальний прикм. restrictive /rıˈstrıktıv/
стримувати дієсл. перен. (пристрасті, бажання, вияви настрою тощо) bridle /ˈbraıdl/; repress
/rıˈpres/; suppress /sәˈpres/: ~
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обурення suppress oneʼs indignation
~ свої почуття control oneʼs emotions;
keep in oneʼs feeling

строк ч. 1. (певний момент часу)
date /deıt/; time /taım/: захистити
дисертацію в ~ defend a dissertation
within a specified time 2. (проміжок
часу) period /ˈpıәrıәd/; див. тж
термін
структур|а ж. 1. structure
/ˈstrʌktʃәr/: проста/складна ~а
a simple/complex structure; ~а
виховного процесу the structure of
educating process; ~а мови structure
of the language; усі ці ~и мають
багато спільного all the structures
have a great deal in common 2. (рамки, межі) framework /ˈfreımwɜ:k/:
організаційна ~а framework of
organization
структуралiзм ч. structuralism
/ˈstrʌkʧәrәlızәm/
структурн|ий прикм. structural
/ˈstrʌkʧәrәl/: ~ий аналіз structural
analysis; ~і відмінності між англійською та українською мовами
structural differences between the
English and the Ukrainian languages
студент ч. student /ˈstju:dnt US:
ˈstu:dnt/: особиста справа ~а
student record; сто сунки викладача
і ~а teacher-student relation; ~
стаціонару resident [attending]
student; ~, який відновив навчання
у зрілому віці born-again student;
~и, які достроково складають
сесійні іспити students who go to
sessions to accelerate; undergraduate
/ˌʌndәˈdrædʒʊәt/

студентськ|ий прикм. student
/ˈstju:dnt US: ˈstu:dnt/: ~а (географічна) мобільність student mobility; ~а демонстрація/організація
student demonstration/organization;
~ий гуртожиток/колектив student
dormitory/body; ~ий квиток student
identification card; ~і заворушення
student unrest
студія с. studio /ˈstju:dıәʊ US:
ˈstu:dıәʊ/: школа-~ studio school
ступінь ч. 1. (порівняльна
величина) degree /dıˈgri:/; extent
/ıkˈstent/; grade /greıd/ 2. (вчене
звання) degree /dıˈgri:/: ~ магістра/кандидата/доктора
master’s/
candidate’s/doctor’s degree; надати
університету право присуджувати
наукові ступені entrust an university
with power to confer degrees;
присуджувати вчений ~ confer a
degree 3. (стадія розвитку) phase
/feız/; stage /steıdʒ/
здобуття вченого ступеня inception;
почесний ~ доктора наук an honorary
doctorate

стягнення с. (покарання) penalty
/ˈpenltı/: мати/накласти ~ incur/
inflict a penalty
суб’єкт ч. subject /ˈsʌbdʒıkt/:
поділ світу на ~ і об’єкт subjectobject dichotomy
~ думки ego

суб’єктивн|ий прикм. subjective
/sәbˈdʒektıv/: ~а думка subjective
opinion; ~ий підхід subjective
attitude; для всіх інших це питання
є більш ~им for the others the issue is
more subjective
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субкультура ж. subculture /sәbˈkʌltʃәr/: етнічна/молодіжна ~ ethnic/
youth subculture
сувор|ий прикм. 1. (у різн. знач.)
severe /sıˈvıәr/: ~а дисципліна/догана
severe discipline/reprimand; strict
/strıkt/: ~ий наказ/порядок strict
orders/ order 2. (строгий) rigid
/ˈrıdʒıd/
сугестопедія ж. suggestopedia
/sәˌdʒestәˈpi:dıә/
суд ч. court /kɔ:t/: ~ у справах
неповнолітніх juvenile court
судження
с. judg(e)ment
/ˈdʒʌdʒmәnt/:
безпомилкове
~
unerring judgement; об’єктивне/
суб’єктивне ~ objective/subjective
judgement; самостійне ~ (про подію
тощо) exercise of judgement
судити дієсл. (робити висновки)
guess /ges/: наскільки я можу ~ as near
as I can guess; imagine /ıˈmædʒın/;
conjecture /kәnˈdʒektʃәr/; judge
/dʒʌdʒ/: ~ за результатами judge from
the results; судячи з to judge from
сукупн|ий прикм. joint /dʒɔınt/:
~і зусилля joint efforts; combined
/kәmˈbaınd/; aggregate /ˈægrıgәt/
сукупн|ість ж. totality /tәʊˈtælәtı/;
aggregate /ˈægrıgәt/: ~ість прийомів
дослідження the aggregate of the
research techniques; у ~ості in the
aggregate
сукупно присл. jointly /ˈdʒɔıntlı/;
in common /ın ˈkɒmәn/
сума ж. sum /sʌm/: загальна ~
sum total; набрати суму take up the
sum; amount /әˈmaʊnt/
сумарний прикм. summary /ˈsʌmәrı/
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сумiжн|ий прикм. 1. adjacent
/әˈdʒeısәnt/; adjoining /әˈdʒɔınıŋ/
2. (сусідній) neighbouring (амер.
neighboring) /ˈneıbәrıŋ/; contiguous
/kәnˈtıgjʊәs/: ~і класи contiguous
classes 3. (споріднений) allied
/әˈlaıd/: ~і предмети allied subjects
навчання ~им професіям versatility
training

сумiсн|ий прикм. 1. (який можна
поєднати) compatible /kәmˈpætәbl/:
програмно ~ий комп. software-compatible; consistent /kәnˈsıstәnt/: це не є
~им із чимось it is not consistent with
smth 2. (спільний) joint /dʒɔınt/: ~і дії
joint action; combined /kәmˈbaınd/:
~ий вплив усіх зазначених фокторів
веде до чогось combine influence of
all the factors mentioned leads to smth
сумiсник ч. (про вчителя)
multiple-job holder /ˈmʌltıpl dʒɒb
ˈhәʊldәr/; (про викладача ВНЗ тж)
holder of more than one academic
appointment /ˈhәʊldәr әv mɔ:r ðæn
wʌn ˌækәˈdemık әˈpɔıntmәnt/
сумiсництво с. pluralism of offices
/ˈplʊәrәlızәm әv ˈɒfısız (US: ˈɔ:fısız)/;
multiple-job holding /ˈmʌltıpl dʒɒb
ˈhәʊldıŋ/
працювати за ~м hold two or more
offices

сумiсність ж. 1. (сполучність)
compatibility /kәmˌpætәˈbılәtı/: психологічна/сімейна ~ psychological/
family compatibility 2. (спільність)
community /kәˈmju:nәtı/
суміщати
дієсл. combine
/kәmˈbaın/: ~ корисне з приємним
combine business with pleasure; ~
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роботу з навчанням combine work
with study
сумiщення
с.
combination
/ˌkɒmbıˈneıʃn/
сумлiнний прикм. honest /ˈɒnıst/;
conscientious /ˌkɒnʃıˈenʃәs/
сумлiнність ж. honesty /ˈɒnıstı/;
conscientiousness /ˌkɒnʃıˈenʃәsnıs/
сумнів ч. doubt /daʊt/: великий/
певний ~ great/some doubt; викликати
~ arouse doubts; поза ~ом beyond
[without] doubt; у цьому немає ~у
there is no doubt about it
брати під ~ call in question: лише
останнім часом основні засади цієї теорії
було піддано серйозним ~ам it has not been
until very recently that the basic assumptions
of this theory have been seriously called in
question

сумніватися дієсл. doubt /daʊt/: ~
у правильності фактів doubt the facts;
call in question /kɔ:l ın ˈkwestʃәn/
сумнiвн|ий прикм. 1. doubtful
/ˈdaʊtfl/: ~ий випадок doubtful case;
questionable /ˈkwestʃәnәbl/ 2. перен.
dubious /ˈdu:bıәs/: ~ий проект/
ре зультат dubious project/result
2. (двозначний) equivocal /ıˈkwıvәkl/:
~е зауваження equivocal remark
супереч|ити дієсл. 1. (не відповідати чомусь) be* in contrast
/bi: ın ˈkɒntrɑ:st (US: ˈkɒntræst)/:
ці результати ~ать результатам
попередніх дослідників these
results are in contrast to those of the
previous workers; contradict smth
/ˌkɒntrәˈdıkt/: ці два повідомлення
~ать одне іншому the two reports
contradict each other 2. (вступати

в суперечку) cross /krɒs US: krɔ:s/;
gainsay smb /ˌgeınˈseı/
супереч|ка ж. 1. argument
/ˈɑ:gjʊmәnt/: предмет ~ки matter
of argument 2. (вчена) debate
/dıˈbeıt/: запекла ~ка red-hot debate;
argumentation /ˌɑ:gjʊmәnˈteıʃn/
вести ~ку dispute; debate; argue

суперечлив|ий прикм. 1. discordant /dıˈskɔ:dәnt/: ~і повідомлення discordant accounts;
contradicting /ˌkɒntrәˈdıktıŋ/: ~і
результати contradicting results
2. (непослідовний) inconsistent
/ˌınkәnˈsıstәnt/
суперечливі вимоги double bind

суперечн|ість ж. 1. contradiction
/ˌkɒntrәˈdıkʃn/:
внутрішні/непримиренні ~ості internal/irreconcilable
contradictions; дух ~ості spirit of
contradiction; об’єктивні та суб’єктивні педагогічні ~ості objective
and subjective pedagogical contradictions; пізнавальна ~ість cognitive
contradiction; collision /kәˈlıʒn/
2. (сутичка) conflict /ˈkɒnflıkt/
3. (непослідовність) inconsistency
/ˌınkәnˈsıstәnsı/ 4. лог. antinomy
/ænˈtınәmı/
суперник ч. перен. competitor
/ˌkɒmpәˈtıtәr/: випередити своїх ~ів
outrun oneʼs competitors; contestant
/kәnˈtestәnt/
суперництво с. перен. contest
/ˈkәntest/; rivalry /ˈraıvәlrı/
суперничати дієсл. перен. compete /kәmˈpi:t/
супров|ід ч. accompaniment
/әˈkʌmpәnımәnt/; escort /ˈeskɔ:t/;
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guidance /ˈgaıdns/: період ~оду
(перехід від школи до роботи)
guidance period
супровiдн|ий прикм. accompanying /әˈkʌmpәnııŋ/: ~і документи accompanying documents;
attendant /әˈtendәnt/: ~і обставини
attendant circumstances; concomitant
/kәnˈkɒmıtәnt/: ~і зміни concomitant
variations
супроводжувати дієсл. accompany /әˈkʌmpәnı/; attend /әˈtend/
супроводжуватися дієсл. (бути
наслідком чогось) be* succeeded (by)
/bi: sәkˈsi:dıd (baı)/
сурдологія
ж.
surdology
/sɜ:dˈɔlәdʒı/
сурдопедагогіка ж. surdopedagogy /ˌsɜ:dәˈpedәgɒʤı/; ~ займається
проблемами розвитку та навчання
дітей із вадами слуху surdopedagogy
is occupied with the problems of
development and educating children
with defects of hearing
сусiдній прикм. neighbouring
(амер.
neighboring)
/ˈneıbәrıŋ/;
adjacent /әˈdʒeısәnt/
сусiдство с. neighbor(u)rhood
/ˈneıbәhʊd/; vicinity /vıˈsınәtı/
суспiльн|ий прикм. 1. social
/ˈsәʊʃl/: норми ~ого життя social
standards; ~а свідомість social
consciousness; ~ий устрій social
order; ~і відносини/дисципліни/
науки social relations/subjects [disciplines]/sciences 2. (який належить
суспільству) public /ˈpʌblık/: ~і
фонди public funds
суспiльство с. society /sәˈsaıәtı/:
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~ знань society of knowledge; первісне/сучасне ~ primitive/modern
society; відповідальність перед ~м
the responsibility to society; потреби
соціально-економічного розвитку
суспільства the necessities of socialeconomic development of society
суспільствознавство с. social
science /ˈsәʊʃl ˈsaıәns/
сутнісн|ий прикм. essential
/ıˈsenʃl/; core /kɔ:r/: педагогічна
взаємодія є ~ою характеристикою
педагогічного процесу pedagogical
interaction is the core characterictics
of pedagogical process
сутніст|ь ж. essence /ˈesns/: розуміти ~ь проблеми understand the
essence of a problem; entity /ˈentәtı/:
кожний факт є процесом, а не статичною ~ю every fact is a process
rather than a static entity; див. тж
суть
суто присл. only /ˈәʊnlı/; exclusively /ıkˈsklu:sıvlı/
суттєв|ий прикм. substantial
/sәbˈstænʃl/: ~ий внесок/недолік
substantial contribution/ defect; надавати ~у допомогу offer substantial
help; essential /ıˈsenʃl/: ~ий недолік
теорії an essential fault of a theory;
суттєві переваги essential advantages
~е зауваження remark very much to
the point; ~і риси особистості personality
traits

сут|ь ж. 1. essence /ˈesns/: зрозуміти ~ь правила understand
the essence of a rule; substance
/ˈsʌbstәns/: перейти до ~і питання
come to the substance of the matter;
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nature /ˈneıtʃәr/; the point /ðә ˈpɔınt/:
дійти до ~і get [come] to the point of
the matter; ~ь справи the point of the
matter; відповідати/говорити по ~і
answer/speak to the point 2. (основа)
burden /bɜ:dn/; backbone /ˈbækbәʊn/:
~ь предмета the backbone of the
subject
~ь питання the merits of a case

суцiльн|ий прикм. 1. (монолітний) entire /ınˈtaıәr/; solid /ˈsɒlıd/
2. (що не переривається) continuous
/kәnˈtınjʊәs/; solid: ~а лінія solid line
сучасн|ий прикм. 1. (того ж часу)
contemporary (with) /kәnˈtemprәrı US:
kәnˈtempәrerı (wıð)/: ~а література/
тенденція/фізика contemporary literature/tendency/ physics 2. (теперішній) present /ˈpreznt/; present-day
/ˈprezntdeı/: погляди, що суперечать
~им уявленням views discordant
with present-day ideas; ~а школа
present-day school; за ~их умов under
present-day conditions; ~е становище present-day situation; current
/ˈkʌrәnt/: ~а тенденція current trend;
~і події current events 3. (що відповідає вимогам свого часу) modern
/ˈmɒdn/: ~і іноземні мови modern
foreign languages; ~і методи/теорії/
тенденції modern methods/theories/
trends; ~і напрями в педагогіці
modern trends in education; up-to-date
/ˈʌptәdeıt/: ~і методи викладання upto-date methods of teaching
сучасник ч. contemporary
/kәnˈtemprәrı US: kәnˈtempәrerı/:
наші ~и our contemporaries
сучасність ж. the present

epoch [time] /ðә ˈpreznt ˈi:pɒk (US:
ˈepәk) [taım]/; contemporaneity
/kәnˌtemprәˈni:әtı US: kәnˌtempәreˈni:әtı/
сфера ж. (у різн. знач.) sphere
/ˈsfıәr/; перен. тж domain /dәʊˈmeın/;
realm /relm/: ~ поезії/науки realm
of poetry/science; scope /skәʊp/: ~
чиєїсь діяльності the scope of smbʼs
activities
схвалення с. approval /әˈpru:vl/:
робота заслуговує на ~ the work
deserves [merits] approval; acceptance
/әkˈseptәns/: загальне ~ universal
acceptance
схвальний прикм. favourable
(амер. favorable) /ˈfeıvәrәbl/: ~ відгук
(на реферат, книгу) favo(u)rable
opinion; approving /әˈpru:vıŋ/
схвал|ювати дієсл. approve
/әˈpru:v/: ~ити в цілому approve
in broad terms; ~ювати план/пропозицію/рішення approve a plan/
proposal/decision; я не ~юю вашого
рішення I can’t approve your decision
схем|а ж. 1. schema /ˈski:mә/: ~а
аналізу (речення, тексту тощо)
scheme of analysis 2. (кресленик,
графік) diagram /ˈdaıәgræm/; chart
/tʃɑ:t/: накреслити ~у на дошці draw a
chart [diagram] on the blackboard; plot
/plɒt/ 3. (план, проект) plan /plæn/;
outline /ˈaʊtlaın/: ~а уроку outline of a
lesson; sketch /sketʃ/; layout /ˈleıˈaʊt/
структурна
gramme

~а

організації

organi-

схематизм
ч.
sketchiness
/ˈsketʃnıs/; schematism /ˈski:mәtızm/
схематичний прикм. schematic
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/skıˈmætık/; outlined /ˈaʊtlaınd/
схильни|й
прикм.
inclined
/ˈınklaınd/; disposed /dıˈspәʊzd/; apt
/æpt/: бути ~м до фантазування be
apt to romance
схильн|ість ж. 1. inclination (to,
for) /ˌınklıˈneıʃn (tә, fәr) /: мати ~ість
до музики have an inclination for
music; природна/сильна ~ість до
чогось natural/strong inclination for
[to, towards] smth; disposition (to)
/ˌdıspәˈzıʃn/: ~ість до безплідних
суджень disposition to futile judgement
2. (покликання) leaning /ˈli:nıŋ/:
певна ~ість до професії юриста
distinct leaning towards the law as a
profession; relish (for) /ˈrelıʃ/: він не
має ~ості до наполегливих занять
he has no relish for hand studies; bent
/bent/: мати ~ість до навчання have
a bent for study; vocation /vәʊˈkeıʃn/:
~ість до педагогічної діяльності
vocation for teaching
схиляти дієсл. (умовляти) incline
/ˈınklaın/: ~ когось до думки про те,
що … incline smb to think that …;
persuade /pәˈsweıd/
схилятися дієсл. 1. перен. be*
inclined /bi: ˈınklaınd/; be* disposed
/bi: dıˈspәʊzd/ 2. (погоджуватися)
yield /ji:ld/; accede /әkˈsi:d/; assent
/әˈsent/; give in /gıv ın/
схож|ий прикм. (на когось, на
щось) similar /ˈsımılәr/: результати,
~і на наші, були одержані раніше
results similar to ours have previously
been obtained; like /laık/: бути ~им
на когось/щось look like smb/smth;
resembling /rıˈzemblıŋ/
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схожість ж. (подібність) likeness
/ˈlaıknıs/; resemblance /rıˈzemblәns/;
similarity /ˌsımıˈlærәtı/
схоластика ж. scholasticism
/skәˈlæstısısm/
сценарій ч. scenario /sıˈnɑ:rıәʊ US:
sıˈnærıәʊ/: ~ розв’язання конфліктної
ситуації scenario of conflict resolution
сьогодні присл. today /tәˈdeı/: на
~ досить that will do for today; that
will be all for today; ~ ректор нікого
не приймає the rector can’t see anyone
today
сюжет ч. 1. (фабула твору)
plot /plɒt/: цікавий ~ entertaining
[interesting] plot 2. (тема) topic
/ˈtɒpık/; subject /ˈsʌbdʒıkt/
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Т

та
спол.
(єднальний)
and
/әnd/; (протиставний) but /bәt/: не
турбуйтеся, якщо закінчите (урок)
на кілька хвилин раніше, та не
робіть це звичкою don’t worry if you
finish a few minutes early but don’t it
a habit .
табель ч. 1. table /ˈteıbl/; report
/rıˈpɔ:t/: ~ підсумкових оцінок
успішності final achievement report
2. (шкільний) school progress record
/sku:l ˈprәʊgres ˈrekɔ:d (US: ˈprɒgres
ˈrekәrd)/
табір ч. camp /kæmp/: навчальний
~ camp of instruction; табір відпочинку holiday camp; туристичний ~
tourist camp
таблиц|я ж. table /ˈteıbl/: ~я
множення multiplication table; підстановкові ~і substitution tables;
449
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заносити щось у ~ю enter smth in
a table; звертатися до ~і refer to a
table; користуватися ~ею use a table;
chart /tʃɑ:t/: навчальні ~і study charts;
хронологічна ~я timeline chart
електронна ~я spread sheet; складання
~ь tabulation

табличн|ий прикм. tablular
/ˈtæbjʊlәr/: ~і дані tabular data
табло с. board /bɔ:d/: інформаційне ~ information board; panel /ˈpænl/:
світлове ~ light panel
тавтологія
ж.
tautology
/tɔ:ˈtɒlәdʒı/: інтуїціоністська ~ intuitionistic tautology
таємниц|я ж. 1. secret /ˈsi:krıt/:
не є ~ею, що … it is no secret that
…; ~і природи the secrets of nature
2. (щось нерозгадане, неясне)
mystery /ˈmıstәrı/: непояснима ~я
unfathomable mystery; робити з
чогось ~ю make a mystery of smth
лікарська ~я medical ethics

таємничий прикм. 1. mysterious
/mıˈstıәrıәs/;
cryptic
/ˈkrıptık/
2. (таємний) secret /ˈsi:krıt/ 3. (загадковий) enigmatic /ˌenıgˈmætık/
так присл. so /sәʊ/: зробіть ~, щоб
… do it so that …; саме ~ just so; це
~ that is so; чи ~ це? is it so?; якщо ~
if so; і ~ далі and so on; thus /ðʌs/: ~
наприклад thus for example
~ чи інакше in any case; in some or other
way; якщо ~ if that’s the case

~ий же великий, як … as big as …
також присл. also /ˈɔ:lsәʊ/: ми ~
це знаємо we also know it; too /tu:/:
вона грає на піаніно, а ~ співає she
plays the piano and sings too; as well
/әz wel/: з іншими вони ~ поговорили
they have spoken to the others as well;
(у заперечн. реченнях) either /ˈaıðәr/:
ми ~ цього не знаємо we donˈt know
it either
таксономія ж. (класифікація
явищ без необхідності їх пояснення)
taxonomy /tækˈsɒnәmı/: статистична
~ numerical taxonomy
такт ч. 1. (про поведінку) tact
/tækt/: йому бракує ~у he’s lacking
in tact; відсутність ~у lack of tact;
це вимагає ~у з боку вчителя it
requires tact on the part of a teacher
2. (у музиці) time /taım/: збитися з ~у
get out of time; тримати ~ keep time
тактика ж. перен. tactics
/ˈtæktıks/ pl.: цього разу ~ була іншою
this time the tactics were different
тактильн|ий прикм. tactile
/ˈtæktaıl/: ~а чутливість tactile sensibility; ~ий подразник псих. tactile
stimulus; ~і відчуття псих. tactile
impressions
тактичн|ий
прикм. tactical
/ˈtæktıkl/: зробити ~у помилку make
a tactical error
тактовн|ий
прикм. tactful
/ˈtæktfl/: ~а відповідь/людина tactful
reply/man

так|ий займ. 1. such /sʌtʃ/: ~ий
питання, що вимагає ~ого підходу
вчинок such an act; ~им чином in
such a manner; у ~ому разі in such a ticklish affair
талановит|ий прикм. gifted
case; ~і глибокі думки such profound
thoughts 2. (перед прикм.) as /әz/: /ˈgıftıd/: ~а натура gifted nature;
450
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talented /ˈtælәntıd/: не кожен учень є
~им every pupil is not talented
талант ч. gift (for) /gıft (fәr)/: у
школі у нього виявився неабиякий ~
до математики at school he developed
a great gift for mathematics; talent
/ˈtælәnt/: ~ можна втратити, якщо
його не використовувати talent can
atrophy if it is not used
там присл. (про місце) there /ðeәr/:
він почувався там незручно he was
not quite at home there
там же in the same place; (у книзі, лат.)
ibidem

танець ч. dance /dɑ:ns US: dæns/:
виконувати ~ step a dance; народний
~ folk dance; самодіяльний ансамбль
танцю amateur dance group
танок ч. round dance /raʊnd dɑ:ns
(US: dæns)/
танці мн. ч. dance / dɑ:ns US:
dæns/ sing.; dancing /ˈdɑ:nsıŋ US:
ˈdænsıŋ/ sing.: приміщення для ~в
dancing hall; учитель/учителька ~в
dancing master/mistress
танцювати дієсл. dance /dɑ:ns
US: dæns/: ~ під музику dance to
music
твердження с. 1. assertion /әˈsɜ:ʃn/:
необґрунтоване/протилежне ~ unfounded/ contrary assertion; statement
/ˈsteıtmәnt/: помилкове ~ a statement
based on fallacy; ці два ~ не суперечать
одне іншому the two statements agree in
substance 2. (категоричне) asseveration
/әˌsevәˈreıʃn/ 3. (голослівне) allegation
/ˌælıˈgeıʃn/: спростовувати (голослівне)
~ refute an allegation
тверд|ий прикм. 1. (рішучий)

resolute /ˈrezәlu:t/: ~ий тон resolute
tone; resolved /rıˈzɒlvd/: прийняти ~е
рішення be resolved 2. (непохитний)
firm /fɜ:m/: займати ~у позицію
take a firm line; ~е переконання firm
convinction
твердити дієсл. 1. affirm /әˈfɜ:m/;
assert /әˈsɜ:t/ 2. (повторювати) repeat over and over ((again) /rıˈpi:t
ˈәʊvәr әnd ˈәʊvәr (әˈgen)/
твердо присл. 1. firmly /ˈfɜ:mlı/: ~
стояти на своєму stand oneʼs ground
firmly 2. (знати щось) thoroughly
/ˈθʌrәlı US: ˈθʌrәʊlı/: ~ вивчити learn
thoroughly; ~ знати предмет know
a subject thoroughly; well /wel/: ~
запам’ятати remember well
він ~ обстоює свою першу пропозицію
he stands to his first proposition

тверезий прикм. перен. sound
/saʊnd/: ~ погляд sound judg(e)
ment; judicious /dʒu:ˈdıʃәs/: ~ вибір
judicious selection
твір ч. 1. work /wɜ:k/: вибрані
твори selected works; повне зібрання
творів complete set of works; ~
мистецтва work of art; creation
/kri:ˈeıʃn/: геніальний ~ creation of
genius 2. (шкільний, літературний)
composition /ˌkɒmpәˈzıʃn/: ~ на вільну тему free composition; план твору
an outline of a composition; поетичні
твори poetical compositions
творення с. creation /kri:ˈeıʃn/:
слово~ word creation; creating
/kri:ˈeıtıŋ/; making /ˈmeıkıŋ/: у процесі
~ in the making
творець ч. creator /kri:ˈeıtәr/:
Господь, ~ і спаситель усього люд451

УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКИЙ НАВЧАЛЬНИЙ СЛОВНИК

ства God, the creator and preserver of
all mankind; maker /ˈmeıkәr/: ~ історії
maker of history; author /ˈɔ:θәr/
творити дієсл. create /kri:ˈeıt/; do*
/du:/: ~ дива do miracles [wonders]
творитися дієсл. 1. be* created
/bi: kri:ˈeıtıd/; be* done /bi: dʌn/
2. (відбуватися) happen /ˈhæpәn/;
be* going on /bi; ˈgәʊıŋ ɒn/
творч|ий прикм. creative
/kri:ˈeıtıv/: ~а ініціатива/особистість creative initiative/personality;
~а майстерня creative workshop;
~е уявлення creative fantasy; ~і
здібності/пошуки creative abilities/
search; вносити ~ий елемент introduce the creative element; constructive
/kәnˈstrʌktıv/: стимулювати учнів до
~ої роботи encourage the pupils to
constructive work
~а відпустка study leave; ~ий
інструмент (прикладна або системна
програма, що дає змогу створювати
власне навчальне діалогове програмне
забезпечення) authoring tool

творч|ість
ж.
(діяльність)
creative activity /kri:ˈeıtıv ækˈtıvәtı/:
дитяча ~ість children’s creative
activity; creation /kri:ˈeıʃn/: психологія ~ості psychology of creation
театр ч. (у різн. знач.) theatre
(амер. theater) /ˈθıәtәr/: ~ юного
глядача young spectator theatre
[theater]
ляльковий ~ puppetry

театральн|ий прикм. 1. theatre
(амер. theater) /ˈθıәtәr/; theatrical
/θıˈætrıkl/: ~а школа theatrical school;
~е мистецтво theatrical art 2. (ненату452

ральний) stagy /ˈsteıdʒı/; affected
/әˈfektıd/
~а студія dramatic studio

теж присл., част. also /ˈɔ:lsәʊ/:
вони ~ погодилися зі мною they also
agreed with me; too /tu:/; as well /әz
wel/: з іншими я ~ поговорив I have
spoken to the others as well
тез|а ж. thesis /ˈθi:sıs/ (pl. theses
/ˈθi:si:z/): висунути ~у advance
[propose] a thesis; ця ~а заслуговує
на ретельний розгляд the thesis
merits careful consideration
тезаурус ч. thesaurus /θıˈsɔ:rәs/:
Європейський освітній ~ European
Educational Thesaurus
тезовий прикм. thesial /ˈθi:sıәl/
теїзм ч. theism /ˈθi:ızm/
текст
ч.
1.
text
/tekst/:
дидактичний/розмовний ~ didactic/
conversational
text;
знайомий/
незнайомий ~ familiar/unfamiliar
text; коментувати ~ make comments
on a text; скорочувати/тлумачити ~
streamline/ elucidate the text 2. (пʼєси)
script /skrıpt/
телебачення
с. television
/ˈtelıvıʒn/: навчальне/стерескопічне/
супутникове ~ educational/stereoscopic/satellite television; TV /ˈtıvı/
телевізiйн|ий прикм. television
/ˈtelıvıʒn/: ~а передача/п’єса television broadcast/play; ~ий фільм/центр
television movie/centre
телекомунікація ж. telecommunication /ˌtelıkәˌmju:nıˈkeıʃn/
телеологія ж. (онтологічне
вчення про доцільність буття)
teleology /telıˈɔlәdʒı/
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телепатія ж. telepathy /tıˈlepәθı/
телескоп ч. telescope /ˈtelıskәʊp/
телестудія ж. television studio
/ˈtelıvıʒn ˈstju:dıәʊ (US: ˈstu:diıәʊ)/
тем|а ж. theme /ˈθi:m/: великий
вибір ~ a wide range of themes; вибирати ~у для дисертації choose
a theme for a thesis; ~а для обговорення theme for discussion; ~а сьогоднішньої лекції the theme of today’s
lecture; я маю намір докладніше
зупинитися на цій ~і завтра I intend
to expand this theme tomorrow; topic
/ˈtɒpık/: актуальні/спірні ~и relevant/
contentious topics; вивчення/опрацювання ~и study/treatment of a topic;
вичерпати/обговорити/обміркувати
~у exhaust/ discuss/think over the
topic; запропонувати ~у suggest
a topic; перейти до головної ~и
proceed to the main topic; ухилятися
від ~и deviate from a topic; subject
/ˈsʌbdʒıkt/: багатообіцяльна/знайома/цікава ~а likely/familiar /
interesting subject; вичерпати ~у
exhaust a subject
не за ~ою off the point

~е розташування матеріалу topical
arrangement of the material; ~ий план
topical plan
темп ч. tempo /ˈtempәʊ/: ~
сучасного життя tempo of modern
living; rate /reıt/: збільшити ~ speed up
the rate; ~ подачі інформації average
rate of information; speed /spi:d/: ~
мовлення speed of utterance; pace
/peıs/: ~ навчання pace of instruction;
визначати нормальний ~ роботи set
a normal pace of work; прискорити
~и accelerate the pace
темперамент ч. temperament
/ˈtemprәmәnt/: артистичний/творчий
~ artistic/ creative temperament;
тест виміряння особливостей ~у
will-temperament test; типи ~у
temperament types
тенденцiйн|ий прикм. tendentious /tenˈdenʃәs/: ~а доповідь/
інтерпретація tendentious report/
interpretation; biased /ˈbaıәst/: ~е
висвітлення biased (media) coverage
тенденці|я ж. 1. (схильність)
tendency /ˈtendәnsı/: незначна/помітна ~я slight/marked tendency;
~я зростання tendency of growth;
inclination /ˌınklıˈneıʃn/: виявляти ~ю
show an inclination 2. (напрям) trend
/trend/: загальна/небажана/помітна/
сучасна
~я
general/unwelcome/
marked/current trend; ~я розвитку
developmental trend; ~я деструктивної поведінки malicious trend

тематик|а ж. themes /ˈθi:mz/
pl.; subjects /ˈsʌbdʒıkts/ pl.; topics
/ˈtɒpıks/: pl.: актуальна ~а topics
of current interest; сучасна ~а
contemporary topics [subjects]; затверджувати ~у approve the topics;
розробляти ~у work out the topics
тематичн|ий прикм. thematic
виявляти ~ю tend: мови виявляють
/θıˈmætık/: ~а спрямованість thematic scope; за ~им принципом ~ю до диференціації languages tend to
(групувати матеріал тощо) on differentiate
теологія ж. theology /θıˈɒlәdʒı/:
thematic principles; topical /ˈtɒpıkl/:
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схоластична ~ scholastic theology
теоретизувати дієсл. theorize
/ˈθıәraız/: ~ з приводу політики
theorize about politics
теоретик ч. theoretician
/ˌθıәreˈtıʃn/: ~и в галузі наук фізичного циклу theoreticians in the physical
sciences; theorist /ˈθıәrıst/: ~ у галузі
літератури theorist of literature
теоретичн|ий прикм. theoretic(al)
/θıәˈretık(l)/: ~а та практична
підготовка training in theoretical
knowledge acquisition and practical
field experience; ~а підготовка
вчителя theoretical grounding of
the teacher; ~е заняття theoretical
practice; ~е визначення a theoretical
definition
теоретично присл. theoretically
/θıәˈretıklı/: ~ обґрунтований theoretically substantiated [justified]; in
theory /ın ˈθıәrı/: ~ цей план непоганий this plan is good in theory
теорі|я
ж.
theory
/ˈθıәrı/:
педагогічна ~я pedagogical theory; ~я
виховання theory of education; прогресивна педагогічна ~я advanced
[progressive] educational theory; ~я
ймовірностей theory of probability;
probability theory; ~я та практика
theory and practice; ~я та методика
проблемно-інтегративного навчання
theory and methods of problem-based
learning; ~я матеріальної/формальної освіти theory of material/formal
education; бути основою ~ї be basic
to a theory; висунути нову ~ю put
forward a new theory; його ~я не
одержала визнання серед учених
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his theory found no acceptance among
scholars; ~ї, що з’явилися останніми
роками theories that have sprung up in
recent years
~я керування громадськими процесами civics; ~я пізнання epistemology

теософія ж. theosophy /θi:ˈɔsәfı/
тепер присл. 1. now /naʊ/: ~, коли
now that; ~ я знаю напевне now I
know for certain 2. (про сьогодення)
nowadays /ˈnaʊәdeız/: ~ діти віддають перевагу телебаченню, а не
читанню nowadays children prefer
watching TV to reading books; ~ діти
дорослішають швидше children
mature earlier nowadays; at present
/әt ˈpreznt/
теперішній прикм. 1. present
/ˈpreznt/: у ~ час at the present time;
actual /ˈæktʃʊәl/: ~ стан справ actual
position of affairs 2. (сучасний)
modern /ˈmɒdn/
територі|я ж. territory /ˈterıtrı US:
ˈterıtɔ:rı/: благоустрій ~ї improvement
of the territory; на ~ї якого in whose
territory
термін ч. 1. (ознака спеціального
поняття) term /tɜ:m/: педагогічний/
професійний ~ educational/professional term; дати означення ~а give
a definition of the term; суперечність
у ~ах contradiction in terms
2. (установлений момент виконання
чогось) time /taım/: граничний ~ time
limit 3. (проміжок часу, визначений
для чогось) term /tɜ:m/: протягом ~у
дії during the term of validity; period
/ˈpıәrıәd/: п’ятирічний ~ навчання
five-year training period; подовжи-
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ти/скоротити ~ навчання extend/
shorten the period of training
термінов|ий прикм. (спішний)
urgent /ˈɜ:dʒәnt/: ~е питання urgent
question; ~і заходи urgent measures
термінологiчн|ий прикм. terminological /ˌtɜ:mınәˈlɒdʒıkl/: ~а відмінність/неточність terminological
difference/inexactitude; ~і модифікації
terminological modifications
термінологі|я ж. terminology
/ˌtɜ:mıˈnɒlәdʒı/: непослідовна/педагогічна/традиційна ~я inconsistent/
pedagogical [educational] /traditional
terminology; володіти ~єю be familiar
terminology; стандартизувати ~ю
standardize terminology; nomenclature
/nәˈmenklәtʃәr US: ˈnәʊmәnkleıtʃәr/
терпiння с. 1. patience /ˈpeıʃns/:
гарному
вчителю
притаманні
ввічливість і ~ politeness and
patience are attributes of a good
teacher 2. (витривалість) endurance /ınˈdjʊәrәns US: ınˈdʊәrәns/:
втратити залишки ~ come to the end
of endurance
терпiти дієсл. 1. (біль тощо)
endure /ınˈdjʊәr US: ınˈdʊәr/: ~
біль endure pain; suffer /ˈsʌfәr/
2. (миритися з чимось) tolerate
/ˈtɒlәreıt/
тест ч. test /test/: комплект ~ів test
battery; ~ із заданими варіантами
відповідей selective answer test; ~ на
вибір кращої відповіді best-answer
test; ~ на виявлення пізнавальних
здібностей Cognitive Abilities Test; ~
навичок skill test; ~ на здатність точно
виконувати інструкцію direction test;

~ особистості (оцінювання емоційних і вольових рис) personality test;
~ рівня підготовки achievement test;
~ розумових здібностей intelligence
test
тестов|ий прикм. test /test/: ~а
оцінка/ситуація/змінна test score/
situation/variable
~е питання item: дихотомічне ~е
питання dichotomous item

тестування с. testing /ˈtestıŋ/:
базове/пізнавальне ~ basic/cognitive
testing; test /test/: острах перед ~м
test anxiety
тестувати дієсл. test /test/: ~
когось з англійської мови test smb in
English
технік ч. technician /tekˈnıʃn/
технік|а ж. 1. (методика,
засоби) technique /tekˈni:k/: оволодівати ~ою перекладу master the
technique of translation; ~а активного впливу псих. active technique
2. (сфера діяльності) engineering
/ˌendʒıˈnıәrıŋ/: наука і ~а science and
engineering; technology /tekˈnɒlәdʒı/:
сучасна ~а modern technology 3. (технічні засоби) equipment /ıˈkwıpmәnt/:
офісна/побутова ~а office/household
equipment; machinery /mәˈʃi:nәrı/;
facilities /fәˈsılәtız/
~а безпеки labour (амер. labor) safety
standards; accident preventions

технікум ч. training [technical]
school /ˈtreınıŋ [ˈteknıkl] sku:l/
технiчн|ий прикм. (у різн. знач.)
technical /ˈteknıkl/: ~а підготовка/
освіта/робота technical training/
education/work; ~ий персонал
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technical personnel; ~і навички/
умови/характеристики technical
skills/conditions/characteristics
технологі|я ж. technology
/tekˈnɒlәdʒı/: виховні ~ї особистісної
орієнтації upbringing technologies of
a personal orientation; передова ~я
advanced [high] technology; інформаційні/новітні ~ї information/
new technologies; застосовувати/
розробляти
~ю
utilize/develop
technology
технологiчний прикм. technologic(al) /ˌteknәˈlɒdʒık(l)/: ~ прогрес
technological advance
технопарк
ч. technopark
/ˌteknәˈpɑ:k/
технополіс
ч.
technopolis
/tekˈnɒpәlıs/
течі|я ж. 1. (про час, події тощо)
flow /flәʊ/ 2. (про напрям у науці,
мистецтві тощо) trend /trend/:
біхевіоризм є ~єю у філософії
behaviourism (амер. behaviorism)
is the trend in philosophy; tendency
/ˈtendәnsı/
тиждень ч. week /wi:k/: навчальний/робочий ~ instruction/working
week; щотижня every week; минулого
тижня last week; наступного тижня
next week; через ~ in a week
два тижні fortnight

тим займ., складова спол.: разом
з тим at the same time; тим гірше/
краще so much the worse/better
тимчасов|ий прикм. 1. temporary
/ˈtemprәrı US: ˈtempәrerı/: ~а втрата
працездатності temporary disability
2. (про заходи тощо) provisional
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/prәˈvıʒәnl/ 3. (про комісію, комітет
тощо) interim /ˈıntәrım/: ~а комісія
interim commission; ~ий комітет
interim committee
~е переведення на іншу посаду
secondment; ~е призначення на інше місце
роботи (викладача тощо) substitute staff;

тип ч. 1. (у різн. знач.) type
/taıp/: загальний ~ орієнтованості
особистості attitude type; ~ характеру character type; меланхолічний/
сангвінічний/холеричний ~ псих.
melancholic/sanguine/choleric
type; ~и домашніх завдань types
of homework; історія школи знає
такі ~и навчання: догматичний,
поясню валь но-ілюст ра тивний,
проблемний, програмований the
school history knows such types of
education as dogmatic, explanatory
plus illustrative, problem and programmed 2. (різновид) species
/ˈspi:ʃi:z/
типізація
ж. typification
/ˌtıpıfıˈkeıʃn/
типов|ий прикм. 1. generic
/dʒıˈnerık/: ~ий розв’язок generic
solution; ~і навички generic skills
2. (характерний) typical /ˈtıpıkl/: ~а
помилка typical mistake; ~ий випадок/факт typical case/fact; типовий
для чогось typical of smth
~а помилка common mistake

типовість
ж. typicalness
/ˈtıpıkәlnıs/; typical nature /ˈtıpıkl
ˈneıtʃәr/
типологiчн|ий прикм. typological /ˌtaıpәˈlɒdʒıkl/: ~а спільність
typological community
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типологі|я ж. typology /taıˈpɒlәdʒı/: лінгвістична ~я – це вивчення та класифікація мов згідно з
їх структурними рисами linguistic
typology is the study and classification of languages according to their
structural features; побудувати ~ю set
up a typology
тираж ч. (книги) див. наклад
тифлопедагогіка
ж.
blind
pedagogics /ˈblaınd pedәˈgɒʤıks/
тихий прикм. 1. quiet /ˈkwaıәt/;
still /stıl/ 2. (про звук) soft /ˈsɒft
US: sɔ:ft/ 3. (про голос) low /lәʊ/
4. (повільний) slow /slәʊ/
тихо присл. 1. (неголосно) quietly
/ˈkwaıәtlı/; softly /ˈsɒftlı/; gently
/ˈdʒentlı/ 2. (спокійно) quietly
/ˈkwaıәtlı/; calmly /ˈkɑ:mlı/ 3. (повільно) slowly /ˈslәʊlı/
тиша ж. 1. stillness /stılnıs/; quiet
/ˈkwaıәt/ 2. (мовчання) silence /ˈsaılәns/
тiльки присл., част., спол. only
/ˈәʊnlı/: не тільки not only; merely
/ˈmıәlı/: це було ~ припущення it was
merely a suggestion; just /dʒʌst/: ~
кілька слів/хвилин just a few words/
minutes
тло с. background /ˈbækgraʊnd/:
на тлі against a background
тлумачення с. 1. interpretation /ınˌtɜ:prıˈteıʃn/: психологічне/
тенденційне/точне/хибне~
psychological/tendentious/literal/
violent interpretation; ~ фактів the
interpretation of the facts 2. (пояснення) explanation /ˌeksplәˈneıʃn/:
~ виявилося помилковим the
explanation proved to be erroneous;

розумне ~ rational explanation;
explication /ˌeksplıˈkeıʃn/ 3. (пояснювальний текст) comment(ary)
/ˈkɒment(rı) US: ˈkɒment(erı)/
тлумачити дієсл. 1. interpret
/ınˈtɜ:prıt/: ~ від супротивного
interpret by contraries; ~ закон interpret law; ~ зауваження буквально interpret a remark literally; ~
незрозумілі місця interpret abstruse
passages; цей вчинок можна ~ так чи
інакше the action may be interpreted in
many ways 2. (пояснювати) explain
/ıkˈspleın/; comment /ˈkɒment/
тлумачний прикм. explanatory
/ıkˈsplænәtrı US: ıkˈsplænәtɔ:rı/: ~
словник explanatory dictionary
тобто спол. 1. that is /ðæt ız/
2. (іншими словами) in other words
/ın ˈʌðәr wɜ:d/ 3. (а саме) namely
/ˈneımlı/
товариств|о с. (спілка, об’єднання) association /әˌsәʊsıˈeıʃn/:
студентське ~о student association;
society /sәˈsaıәtı/: добровіль не/
наукове/спортивне ~о voluntary/
scientific/sports society; ~о охорони
природи a society for protection of
nature; community /kәˈmju:nәtı/:
віртуальні навчальні ~а online
learning communities
товариськ|ий прикм. 1. (дружній) friendly /ˈfrendlı/: зміцнення ~их
звˈязків the strengthening of friendly
ties 2. (компанійський) sociable
/ˈsәʊʃәbl/: ~ий характер (людини)
sociable disposition; communicative
/kәˈmju:nıkeıtıv/
товариш ч. 1. comrade /ˈkɒmreıd
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US: ˈkɒmræd/; friend /ˈfrend/ 2. (по
роботі, навчанню) mate /meıt/: ~ по
класу class-mate
товаришувати дієсл. be* friends
(with) /bi: ˈfrendz (wıð)/; be* on friendly
terms (with) /bi: ɒn ˈfrendlı tɜ:mz (wıð)/
тодi присл. then /ðen/: ~ вам слід
було сказати про це then you should
have said so; ~ й потрібно було це
зробити it was then that it should have
been done
той займ., підсил. част. that /ðæt/:
саме ~ just that one; цей і ~ this (one)
and that (one)
~ або інший (один із двох) either

токсиколог ч. toxicologist
/ˌtɒksıˈkɒlәdʒıst/
токсикоманія ж. toxicomania
/ˌtɒksıkәˈmeınıә/: алкогольна ~ alcoholic toxicomania
толерантни|й прикм. tolerant
/ˈtɒlәrәnt/: бути ~м до різних віросповідань be tolerant towards all religious
beliefs
толерантн|ість ж. tolerance
/ˈtɒlәrәns/: расова/релігійна ~ість
racial/ religious tolerance; ~ість до
конфлікту tolerance for conflict;
рівень ~ості tolerance level
том ч. volume /ˈvɒlju:m US:
ˈvɒljәm/
тон ч. (у різн. знач.) tone /tәʊn/:
офіційний/рішучий/спокійний/
упевнений ~ official/decisive/calm
[quiet]/firm tone; ~ наказу peremptory
tone; змінити ~ change oneʼs tone
топологія ж. topology /tәˈpɒlәʤı/
~ типу «дерево» tree-type topology;
структурна ~ structural topology
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топологiчн|ий прикм. topological
/tɒpәˈlɒʤıkl/: ~а психологія topological psychology; ~і властивості
topological properties
торкатися дієсл. (у розмові,
викладі) touch upon /tʌtʃ әˈpɒn/:
~ питання touch upon a subject
[question]; ми маємо намір торкнутися цієї теми we are going to
touch upon this subject
точк|а ж. (у різн. знач.) point
/ˈpɔınt/: відправна ~а starting point;
~а зору point of view; standpoint: це
була ~а зору, яку поділяли багато
філософів it was a standpoint shared
by many philosophers; з ~и зору
граматики from the point of view of
grammar
точковий прикм. dotted /ˈdɒtıd/;
punctuate /ˈpʌŋktʃʊeıt/
точн|ий прикм. 1. exact /ıgˈzækt/:
~ий переклад exact translation; ~і
науки exact sciences; precise /prıˈsaıs/:
~е значення/формулювання precise
value/wording; ~і дані precise data
2. (правильний) accurate /ˈækjәrәt/:
~а відповідність accurate global fit;
~а відповідь accurate answer; бути
~им у виборі слів be accurate in oneˈs
use of words
точніст|ь ж. 1. exactness
/ıgˈzæktnıs/: математична ~ь mathematical exactness 2. (правильність) accuracy /ˈækjәrәsı/: прийнятна ~ь acceptable accuracy; тест
на ~ь виконання accuracy test; із
~ю до … within the accuracy of …
3. (пунктуальність) punctuality
/ˌpʌŋktʃʊˈælәtı/: ~ь – ввічливість
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королів punctuality is a kingly virtue
точно присл. 1. exactly
/ıgˈzæktlı/: останнє речення дуже
~ це характеризує this last sentence
pictures it exactly; ~ визначити
щось define smth exactly; precisely
/prıˈsaıslı/: ~ викласти факти state
the facts precisely 2. (буквально) to
the letter /tә ðә ˈletәr/; just /dʒʌst/: ~
такий just the same 3. (пунктуально)
punctually /ˈpʌŋktʃʊәlı/
тощо незм. and so on /әnd sәʊ ɒn/;
and so forth /әnd sәʊ fɔ: θ/: etc. /ets/
травма ж. trauma /ˈtrɔ:mә US:
ˈtraʊmә/: первинна/побутова ~ primal/life trauma
психічна ~ shock

траєкторі|я
ж.
trajectory
/treˈdʒektәrı/: крута ~я high trajectory;
рухатися ~єю move along the trajectory;
pathway /ˈpɑ:θweı US: ˈpæθweı/: ~я
навчання learning pathway
трактат ч. treatise /ˈtri:tız US:
ˈtri:tıs/: філософський ~ philosophical
treatise
трактування с. 1. (розгляд,
обговорення) treating /ˈtri:tıŋ/ 2. (тлумачення) interpretation /ınˌtɜ:prıˈteıʃn/
трактувати дієсл. 1. (розглядати,
обговорювати) treat (of) /tri:t (әv)/;
discuss /dıˈskʌs/ 2. (тлумачити)
interpret /ınˈtɜ:prıt/
транскрипція ж. transcription
/trænˈskrıpʃn/: фонетична ~ phonetic
transcription
транслювати дієсл. transmit
/trænzˈmıt/; broadcast* /brɔ:dkɑ:st
US: brɔ:dkæst/
трансляція ж. transmission
/trænzˈmıʃn/; broadcast(ing) /brɔ:dkɑ:st(ıŋ) US: brɔ:dkæst(ıŋ)/
трап|лятися
дієсл.
happen
/ˈhæpәn/: це могло ~итися з кожним
that might happen to anyone; це
~илося вчора/минулого тижня/
місяць тому it happened yesterday/
last week/a month ago; що ~илося?
what has happened?; take* place
/teık pleıs/

травматизм ч. traumatism
/ˈtrɔ:mәtızәm US: ˈtraʊmәtızәm/:
виробничий/побутовий ~ occupational/home traumatism
традицiйн|ий прикм. traditional
/trәˈdıʃnәl/: ~а мораль/форма traditional morality /form; ~ий підхід у
навчанні the traditional approach in
training; ~і погляди [переконання]
traditional belief; the way of the world
традицiйно присл. traditionally
/trәˈdıʃnәlı/: ~ фази наукового дослідження визначаються таким
чином the phases of research have
traditionally been identified as follows
традиці|я ж. tradition /trәˈdıʃn/:
шкільні ~ї school traditions; відродякий не часто ~ляється infrequent
ження ~й revival of traditions; добра
трафарет ч. 1. (шаблон) stencil
~я heart-warming tradition; за ~єю by /ˈstensl/; template /ˈtemplıt/ 2. перен.
tradition; започаткувати ~ю establish commonplace [stereotyped] pattern
[start] a new tradition; зберігати ро- /ˈkɒmәnpleıs [ˈsterıәtaıpt] ˈpætn/
динні ~ї keep up the family traditions
тренажер ч. trainer /ˈtreınәr/:
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е л е к т р о н н и й / ком п ’ ю т е р н и й
~
electronic/computer
trainer;
simulator /ˈstımjʊleıtәr/
тренд ч. trend /trend/: довгостроковий ~ long-run trend; лінії ~у
trend lines; див. тж тенденція
тренер ч. trainer /ˈtreınәr/:
підготовка ~ів train the trainer;
помічник ~а assistant trainer; coach
/kәʊʧ/
тренінг ч. training /ˈtreınıŋ/:
проведення ~у training delivery; ~
персоналу personnel training
тренування с. training /ˈtreınıŋ/:
аутогенне ~ auto-training; ~ зору eye
training
тренуватися дієсл. (практикуватися) practise /ˈpræktıs/: ~ у
вживанні нових слів practise using
the new words
тривал|ий прикм. long /lɒŋ
US: lɔ:ŋ/: на ~ий час for a long
time; protracted /prәˈtræktıd US:
prәʊˈtræktıd/: протягом ~ого часу
over a protracted period; ~е лікування protracted treatment
~ий експеримент extended experiment

триваліст|ь ж. duration /djʊˈreıʃn
US: dʊˈreıʃn/: ~ь занять duration of
studies; ~ь перевірки duration of an
inspection; курси ~ю в шість місяців
courses of six months’ duration; length
/leŋθ/: ~ь навчального року length of
school year; ~ь робочого дня вчителя
length of a teacher’s day
трива|ти дієсл. last /lɑ:st US:
læst/: навчання в технікумі ~є два
роки a training school lasts two years;
урок ~є 45 хвилин the lesson period
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lasts 45 minutes; continue /kәnˈtınju:/:
курс лекцій ~тиме весь рік the course
will continue throughout the year
тривіальн|ий прикм. 1. trivial
/ˈtrıvıәl/: ~ий результат trivial result
2. (банальний) banal /bәˈnɑ:l US:
ˈbeınl/; trite /traıt/: ~а ідея trite idea
ти) trouble /ˈtrʌbl/; harass /ˈhærәs US:
hәˈræs/
тримати дієсл. hold* /hәʊld/: ~ під
контролем hold the keys; keep* /ki:p/:
~ слово keep oneʼs word
триматися дієсл. 1. (дотримуватися) keep* (to) /ki:p (tә)/; stick*
(to) /stık (tә)/: ~ теми stick to the topic
2. (поводитися) behave /bıˈheıv/
триместр ч. trimester /traıˈmestәr/
трохи присл. 1. (a) little /(ә) lıtl/: ~
більше/менше/пізніше/раніше a little
more/less /later/earlier; залишилося
тільки ~ there is only a little left;
я трохи про це знаю I know a little
about it 2. (недовго) awhile /әˈwaıl/: ~
згодом after awhile
труд ч. labour (амер. labor)
/ˈleıbәr/; work /wɜ:k/; job /dʒɒb/; див.
тж праця
трудн|ість
ж.
difficulty
/ˈdıfıkәltı/: ~ощі роботи в класі
classroom difficulties; стикнутися з ~ощами be confronted
with difficulties; усвідомлювати
~ощі grasp diffi-culties; створювати додаткові ~ощі для учнів
add to the pupils’ difficulties; ~ість
виникає внаслідок нерозуміння
difficulty rises from misapprehension; ~ість полягала в тому, що
… the difficulty lay in the fact that
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…; ~ощі оволодіння іноземною
мовою the difficulty of mastering a
foreign language
трудов|ий прикм. (у різн. знач.)
working /ˈwɜ:kıŋ/: ~е виховання
working education; labour (амер.
labor) /ˈleıbәr/: ~а колонія/угода
labo(u)r settlement/contract; ~і резерви labo(u)r reserves; job /dʒɒb/:
трудова мобільність job mobility
турбот|а ж. 1. care /keәr/: постійна
~а й увага constant care and attention;
предмет особливої ~и object of
special care; ~а про дітей/людину
care of children/man; оточувати материнською ~ою surround
with maternal care [solicitude];
preoccupation
/ˌpri:ɒkjʊˈpeıʃn/:
чиясь найбільша ~а oneʼs greatest
preoccupation 2. (порушення спокою) trouble /ˈtrʌbl/; disturbance
/dıˈstɜ:bәns/
турбу|вати дієсл. bother /ˈbɒðәr/;
worry /ˈwʌrı/: це нас дуже ~є we are
very much worried about it; disturb
/dıˈstɜ:b/
тьютор ч. tutor /ˈtju: tәr US: ˈtu:
tәr/: письмові завдання, які перевіряє
~ tutor-marked assignments; див. тж
наставник, репетитор
тьюторн|ий прикм. tutorial
/tju:ˈtɔ:rıәl US: tu:ˈtɔ:rıәl/: інтелектуальна ~а система intelligent tutorial
system
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У

уваг|а ж. 1. attention /әˈtenʃn/:
напружена/постійна ~а breathless/
continuative attention; коливання/
напруженість ~и fluctuation [oscillation]/strain of attention; вимагати
особливої ~и require [demand]
special attention; відвертати ~у
sidetrack attention; володіти ~ою
аудиторії keep the attention of the
audience; зосереджувати ~у на
чомусь concentrate [fix, focus] oneʼs
attention on smth; нестійкість ~и
псих. short span of attention; періоди
~и псих. attention-periods; рівень ~и
псих. level of attention; послабити ~у
diminish oneʼs attention; тривалість
концентрації ~и attention span; на це
питання треба звернути серйозну
~у the matter craves considerable
attention;
notice
/ˈnәʊtıs/:
не
звертайте ~и donˈt take any notice;
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note /nәʊt/: вартий ~и worthy of note
удаван|ий
прикм.
assumed
2. (підкреслювання, акцент) emp- /әˈsju:md/: ~е незнання assumed
hasis /ˈemfәsıs/: приділяти особливу ignorance; pretended /prıˈtendıd/:
~у place special emphasis
~ий друг pretended friend; simulated
мати на увазі bear [keep] in mind; не /ˈsımjʊleıtıd/: ~е співчуття simulated
вартий ~и negligible
sympathy
уважн|ий прикм. 1. attentive
удавати дієсл. 1. (прикидатися)
/әˈtentıv/: ~а аудиторія attentive affect /әˈfekt/: ~ наївного affect
audience; ~ий до виконання своїх naivety; pretend /prıˈtend/: ~ сплячого
обов’язків attentive to duty 2. (зосе- pretend to sleep; simulate /ˈsımjʊleıt/:
реджений) intent /ınˈtent/: ~ий погляд ~ хворого simulate illness 2. (копіюintent gaze 3. (до інших) considerate вати чиїсь манери тощо) repeat
(towards) /kәnˈsıdәrәt (tәˈwɔ:dz US: /rıˈpi:t/; imitate /ˈımıteıt/
tɔ:rdz)/
удаватися
дієсл. succeed
уважність ж. 1. attentiveness /sәkˈsi:d/: йому удалося знайти це he
/әˈtentıvnıs/ 2. (турбота) kindness succeeded in finding it; turn out well
/kaındnıs/
/tɜ:n aʊt wel/
уважно присл. 1. attentively
спроба удалася the experiment was
/әˈtentıvlı/: ~ слухати listen attentively; successful
closely /klәʊzlı/: ~ розглядати examine
удвоє присл. double /ˈdʌbl/; twice
closely; ~ слідкувати за чимось /twaıs/: ~ більше (з ім. однини) twice
watch smth closely 2. (ретельно) as much; (з ім. множини) twice as
carefully /ˈkeәfәlı/: ~ проаналізувати many
текст analyse (амер. analyze) the text
удосконален|ий прикм. improved
carefully; ~ спостерігати observe /ımˈpru:vd/: ~а методика чогось
carefully; прочитайте це ~ read it improved technique for smth; enhanced
through carefully 3. (зосереджено) /ınˈhɑ:nst US: ınˈhænst/; elaborate
intently /ınˈtentlı/
/ıˈlæbәrәt/
увесь займ. 1. all /ɔ:l/: ~ день all
удосконалення с. improvement
day (long); the whole /ðә hәʊl/: ~ світ /ımˈpru:vmәnt/: безперервне/подальthe whole world 2. (цілий, повний) all; ше ~ continuous/further improveentire /ınˈtaıәr/; complete /kәmˈpli:t/
ment; perfection /pәˈfekʃn/
угод|а ж. 1. (договір) agreement
інститут ~ вчителів institute of advanced
/әˈgri:mәnt/: ~а про навчання learning educational studies
agreement; ~а про обмін студентами
удосконалювання с. (процес)
an agreement on exchange of students; improving /ımˈpru:vıŋ/; perfecting
~а про утримання (дитини, інвалі- /pәˈfektıŋ/: ~ навчальних планів
да тощо) maintenance agreement perfecting the curricula; updating
2. (операція) transaction /trænˈzækʃn/; /ˌʌpˈdeıtıŋ/
contract /ˈkɒntrækt/: укладати ~у
~ навичок upskilling
enter into a contract
удосконал|ювати дієсл. improve
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/ımˈpru:v/: ~ювати організацію
навчального процесу improve the
organization of teaching procedure;
користуйтеся
будь-якою
можливістю, щоб ~ити знання англійської мови you should avail
yourself of every chance to improve
your English; слід ~ити систему
освіти the system of education must
be improved; perfect /pәˈfekt/: ~ювати
свої знання perfect [improve] oneʼs
knowledge; ~ювати свою педагогічну майстерність perfect oneʼs
teaching skill; refine upon/rıˈfaın
әˈpɒn/: ~ити методику refine upon
methods [methodology]
удосконалюватися дієсл. perfect
oneself /pәˈfekt/: ~ в якомусь мистецтві perfect oneself in some art; improve
/ımˈpru:v/
удостоювати дієсл. 1. (визнавати
гідним високої оцінки, звання тощо)
confer /kәnˈfɜ:r/: ~ вченого ступеня
confer a degree 2. (виявляти увагу,
прихильність) honour (амер. honor)
(with) /ˈɒnәr (wıð)/
ужит|ок ч. (використання чогось)
use /ju:s/: вийти з ~ку fall out of use;
usage /ˈju:zıdʒ US: ˈju:sıdʒ/: вираз,
що ввійшов у ~ок expression that has
come into usage
узагальнений прикм. 1. generalized /ˈdʒenrәlaızd/: ~ досвід
generalized experience; extended
/ıkˈstendıd/ 2. (не деталізований)
summarized /ˈsʌmәraızd/
узагальнення с. 1. generalization
/ˌdʒenrәlaıˈzeıʃn US: ˌdʒenrәlıˈzeıʃn/:
теоретичне ~ theoretical generalization;
general conclusion /ˈdʒenrәl kәnˈklu:ʒn/
2. (підсумовування) summing up
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/ˈsʌmıŋ ʌp/: ~ позитивного досвіду
summing up of the positive aspects (of
smth)
узагальнювальн|ий прикм. generalizing /ˈdʒenrәlaızıŋ/: ~е питання
generalizing question
узагальнювати дієсл. 1. generalize /ˈdʒenrәlaız/: ~ досвід учителя
generalize the experience of a teacher;
~ спостережувані явища generalize
the phenomena observed 2. (виявляти
загальне в окремих явищах) draw*
a general conclusion /drɔ: ә ˈdʒenrәl
kәnˈklu:ʒn/
узвичаєн|ий прикм. common
/ˈkɒmәn/: ~ою практикою є те, що …
it is common practice that …; usual
/ˈju:ʒl/: ~ий стан речей the usual run
of things
узгоджен|ий прикм. 1. (скоординований) coordinated (with, to)
/ˌkәʊˈɔ:dıneıtıd (wıð, tә)/; concerted
/ˈkɒnsәtıd/: ~і дії concerted action
sing. 2. (погоджений) agreed /әˈgri:d/;
concurrent /kәnˈkʌrәnt/: ~а точка
зору кількох експертів the concurrent
views of several experts
узгодженість ж. coordination
/kәʊˌɔ:dıˈneıʃn/: ~ ідей coordination
of ideas; ~ у роботі coordination in
work; agreement /әˈgri:mәnt/: ~ з усіх
питань across-the-board agreement;
consistency /kәnˈsıstәnsı/: ~ між
завданнями interitem consistency; ~
думок consistency of opinions
узгоджувати дієсл. coordinate
(with) /ˌkәʊˈɔ:dıneıt (wıð)/; square
/skweәr/: ~ теорію з фактами square
theory with ascertained facts; reconcile
/ˈrekәnsaıl/: узгодити дві точки зору
reconcile two points of view
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узгоджу|ватися дієсл. agree
/әˈgri:/: підмет речення ~ється в
числі з присудком the subject of the
sentence agrees with the predicate in
number; cohere /ˌkәʊˈhıәr/: ці версії
не ~ються these versions don’t cohere
указувати дієсл. indicate /ˈındıkeıt/:
~ свій фах (в анкеті тощо) indicate
one’s profession; denote /dıˈnәʊt/
2. (свідчити про щось) point (to, at)
/ˈpɔınt (tә, әt)/ 3. (пояснювати) point
out /ˈpɔınt aʊt/: ~ літературу з цього
питання point out the books dealing
with this question; explain /ıkˈspleın/: ~,
як виконати роботу explain, how to do
the work 4. (при посиланні на щось)
refer /rıˈfɜ:r/ 5. (давати вказівки) give*
instructions /gıv ınˈstrʌkʃnz/; direct
/dıˈrekt/
укладати дієсл. 1. (угоду тощо)
contract /kәnˈtrækt/; conclude /kәnˈklu:d/ 2. (бути автором) compile
/kәmˈpaıl/; compose /kәmˈpәʊz/:
~ словник compose [compile] a
dictionary 3. (плани) plan /plæn/;
make* plans /meık plænz/
укладач ч. (словника тощо)
compiler /kәmˈpaılәr/; author /ˈɔ:θәr/
укомплектован|ий прикм. 1. completed (with smth) /kәmˈpli:tıd (wıð)/
2. (людьми) manned /mænd/; staffed
/stɑ:ft/
усі штати вже ~о all vacancies on the
stuff have been filled

укомплектовувати дієсл. 1. complete (with smth) /kәmˈpli:t (wıð)/
2. (людьми) staff /stɑ:f/; man smth
with smb /mæn .. wıð/
українознавство с. Ukrainian
Studies /ju:ˈkreınıәn ˈstʌdız/
українськ|ий прикм. Ukrainian

/ju:ˈkreınıәn/: ~а мова жестів
Ukrainian gesture language
укрупнювати дієсл. enlarge
/ınˈlɑ:dʒ/: ~ кафедри/факультети
enlarge chaires/faculties
улаштов|увати дієсл. 1. (організовувати) arrange /әˈreındʒ/: було
~ано зустрічі з діячами науки meetings
with scientists were arranged; organize
/ˈɔ:gәnaız/: ~увати демонстрацію
organize a demonstration 2. (на посаду тощо) place /pleıs/; set* up /set
ʌp/ 3. (підходити) suit /su:t; sju:t/;
be* convenient /bi: kәnˈvi:nıәnt/: це
нас ~ує it is convenient to us
умисн|ий прикм. intentional
/ınˈtenʃәnl/: ~е забування intentional
forgetting; ~ий вчинок intentional
act; premeditated /ˌpri:ˈmedıteıtıd/:
~а зухвалість premeditated insolence;
deliberate /dıˈlıbәrәt/: ~е викривлення
фактів deliberate distortion of facts
умисно присл. intentionally
/ınˈtenʃәnәlı/: ~ змінений текст
intentionally altered text; on purpose
/ɒn ˈpɜ:pәs/
умiл|ий прикм. skil(l)ful /ˈskılfl/:
~е викладання skilful [able] teaching;
proficient /prәˈfıʃnt/
умiн|ня с. ability /әˈbılәtı/: ~ня
володіти класом ability to control the
class; ~ня користуватися науковою
літературою ability to use scientific
literature; ~ня читати reading ability;
skill /skıl/: практичні ~ня practical skills;
proficiency /prәˈfıʃәnsı/: перевірка ~ь
proficiency test
умiти дієсл. be* able /bi: ˈeıbl/:
~ розмовляти іноземною мовою
be able to speak a foreign language;
know* /nәʊ/: ~ щось робити know to
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do smth; can* /kәn/: ~ писати/читати
can write/read
умов|а ж. 1. (застереження,
обставина) condition /kәnˈdıʃn/: за
цих ~ under existing conditions; за ~и,
що … on condition that …; необхідні/
прийнятні ~и requisite [necessary]/
acceptable conditions; обовˈязкова
~а indispensable [express] condition;
ставити ~и lay down conditions; побутові ~и conditions of life; попередня
~а condition precedent; сприятливі ~и
у класі favourable (амер. favorable)
classroom conditions; ~и праці вчителя
working conditions of teachers; ~и
прийому entrance condition; ~а психологічної сумісності compatibility
condition; створити потрібні ~и для
занять create proper conditions for
learning 2. (обмеження) constraint
/kәnˈstreınt/: накладати ~у на щось
impose a constraint on smth 3. (як
пункт угоди) term /tɜ:m/: на таких
~ах on such terms; ~и угоди terms of
a treaty
за жодних ~ under no circumstances; за
інших рівних ~ лат. caeteris paribus

умовивід ч. 1. conclusion
/kәnˈklu:ʒn/: робити ~ draw a
conclusion; deduction /dıˈdʌkʃn/:
остаточний/хибний ~ resulting/
fallacious deduction 2. (висновок) inference /ˈınfәrәŋs/: необґрунтований ~ unfounded inference
умовлян|ня с. 1. persuasion
/pәˈsweıʒn/: несприйнятливість
до ~ь псих. resistance to persuasion
2. (наполегливе прохання) entreaty
/ınˈtri:tı/: ~ – це процес, спрямований
на впорядкування навмисних дій
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когось з метою їх гальмування
entreaty is a process aimed at putting in
order and preventing smbʼs intentional
actions
умовляти дієсл. 1. (докон. –
переконати) persuade /pәˈsweıd/:
вони не умовлять його погодитися
на це they will not persuade him into
accepting it 2. (наполегливо прохати)
entreat /ınˈtri:t/
умовн|ий прикм. 1. (домовлений)
conventional /kәnˈvenʃәnl/: ~ий знак conventional sign 2. (обмежений якоюсь
умовою) conditional /kәnˈdıʃәnl/: ~а
згода conditional consent; conditioned
/kәnˈdıʃәnd/: ~ий подразнювач/рефлекс псих. conditioned stimulus/reflex
3. (відносний) relative /ˈrelәtıv/: усе
це є дуже ~им all this is very relative
4. (довільний) arbitrary /ˈɑ:bıtrәrı US:
ˈɑ:bıtrerı/: ~і знаки та позначки arbitrary
signs and symbols
умовно присл. 1. conditionally
/kәnˈdıʃәnәlı/ 2. (за домовленістю)
conventionally / kәnˈvenʃәnәlı/; by
convention /baı kәnˈvenʃn/
умотивован|ий прикм. motivated
/ˈmәʊtıveıtıd/: ~е рішення motivated
decision
умотивованість ж. motivation
/mәʊtıˈveıʃn/: ~ прагнення успіху
achievement motivation; первинна/
вторинна ~ псих. primary/secondary
motivation; reason /ˈri:zn/
умотивовувати дієсл. motivate
/ˈmәʊtıveıt/; give* reasons (for) /gıv
ˈri:znz (fәr)/
унаочнювати дієсл. (у навчальному процесі) apply visual methods
/әˈplaı ˈvıʒʊәl ˈmeθәdz/
унеможливлювати дієсл. make
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smth impossible /meık .. ımˈpɒsәbl/
уникати
дієсл.
1. avoid
/әˈvɔıd/: ~ відповідальності avoid
the responsibility; ~ дублювання/крайностей avoid duplication/
extremes; ~ трафарету у викладанні
avoid stereotype in teaching; get
a miss /get ә mıs/: також слід ~
чогось it should also get a miss smth
2. (чогось поганого) shun /ʃʌn/: ~
поганого товариства shun bad society
3. (небезпеки тощо) obviate /ˈɒbvıeıt/:
~ небезпеки/труднощів obviate danger/
difficulties
універсал ч. 1. (про людину) a
man of many-sided knowledge /ә mæn
әv ˈmenıˈsaıdıd ˈnɒlıdʒ/ 2. (закон)
decree /dıˈkri:/
універсалiзм ч. universalism
/ˌju:nıˈvɜ:sәlızm/
універсальн|ий прикм. 1. (всеохоплюючий) universal /ˌju:nıˈvɜ:sl/:
~а практика universal practice; ~і
цінності universal values; all-round
/ɔ:l raʊnd/: ~а освіта all-round
education 2. (різнобічний) versatile
/ˈvɜ:sәtaıl/: ~ий підхід versatile
approach 3. (загального призначення)
general-purpose /ˈdʒenrәl ˈpɜ:pәs/
універсальн|ість ж. universality
/ˌju:nıvɜ:ˈsælәtı/: принцип ~ості
universality principle; universalism
/ˌju:nıˈvɜ:sәlızm/
університет
ч.
university
/ˌju:nıˈvɜ:sәtı/: викладати/навчатися
в ~і teach /study at a university;
вступити до ~у enter the university;
закінчити ~ graduate (from) the
university
університетськ|ий прикм. university /ˌju:nıˈvɜ:sәtı/: ~а їдальня/

освіта university refectory/education;
~ий диплом university degree
~е містечко campus

універсіада ж. (World) Student
Games /(wɜ:ld) ˈstju:dnt (US: ˈstu:dnt)
geımz/
унікальн|ий прикм. unique
/ju:ˈni:k/: ~а можливість/риса unique
opportunity/trait
унікальність ж. uniqueness
/ju:ˈni:knıs/
унітаризм
ч.
unitarianism
/ˌju:nıˈteәrıәnızm/
уніфікація
ж.
unification
/ˌju:nıfıˈkeıʃn/:
~
документації
unification of documentation; standardization /ˌstændәdaıˈzeıʃn US:
ˌstændәdıˈzeıʃn/
~ термінології consistency of terms

уніфікувати
дієсл.
unify
/ˈju:nıfaı/; standardize /ˈstændәdaız/
уособлення с. 1. (персоніфікація)
personification /pәˌsɒnıfıˈkeıʃn/ 2. (втілення) embodiment /ımˈbɒdımәnt/:
бути ~м доброти be an embodiment
of kindness
уособлюва|ти дієсл. 1. (про
людину) personify /pәˈsɒnıfaı/: ця
людина ~ла свій час in this man the
age was personified 2. (втілювати)
embodiment /ımˈbɒdımәnt/
упевнен|ий прикм. assured
/әˈʃʊәd/: бути ~им у чиїйсь підтримці
stand assured of smbʼs protection; sure
/ʃʊәr/: ~а рука sure hand; confident
/ˈkɒnfıdәnt/: ,certain (of) /ˈsɜ:tn (әv)/
упевнен|ість
ж.
assurance
/әˈʃʊәrәns/:
надавати
комусь
~ості give smb assurance; certainty
/ˈsɜ:tntı/: можна з ~істю сказати one
can say with certainty; confidence (in)
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/ˈkɒnfıdәns (ın)/: ~ість у майбутньому
confidence in the future; ,~ість у собі
self-confidence
упевнено присл. confidently
/ˈkɒnfıdәntlı/: ~ прямувати до чогось
march confidently towards smth;
with confidence /wıð ˈkɒnfıdәns/:
він ~ відповідав на всі запитання
he answered all the questions with
confidence
упевн|юватися дієсл. (переконуватися в чомусь) make* sure (of,
that) /meık ʃʊәr (әv, ðæt)/: я хочу
~итися, що … I want to make sure that
…; be* convinced (of) /bi: kәnˈvınst
(әv)/: ~итися у правоті своєї справи
be convinced in oneʼs right cause
упереджен|ий прикм. prejudiced
/ˈpredʒʊdıst/; biased /ˈbaıәst/: ~е
висвітлення biased coverage
упередженість ж., упередження
с. preoccupation /ˌpri:ɒkjʊˈpeıʃn/; bias
/ˈbaıәs/; prejudice (проти − against,
на користь − in favour (амер. favor)
of) /ˈpredʒʊdıs (әˈgenst, ın ‚feıvәr әv)/:
мати ~ проти чогось have a prejudice
against smth
уперт|ий прикм. 1. stubborn
/ˈstʌbәn/: ~ий спротив stubborn
resistance;
obstinate
/ˈɒbstınәt/:
~i зусилля obstinate efforts
2. (наполегливий) dogged /dɒgd
US: dɔ:gd/ 3. (рішучий) insistent
/ınˈsıstәnt/; determined /dıˈtɜ:mınd/
упертість ж. 1. stubbornness
/ˈstʌbәnnıs/: obstinacy /ˈɒbstınәsı/
2. (рішучість) insistence /ınˈsıstәns/;
persistence /pәˈsıstәns/
упізнавати дієсл. recognize
/ˈrekәgnaız/; identify /aıˈdentıfaı/
уповiльнен|ий прикм. 1. (про рух
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зі зменшеною швидкістю) sloweddown /ˈslәʊd ˈdaʊn/ 2. (що відстає від
норми) retarded /rıˈtɑ:dıd/: ~а реакція
псих. retarded reaction [response]
уповiльнення с. 1. (руху)
slowdown /ˈslәʊdaʊn/: ~ темпів
розвитку slowdown of growth rates
of development 2. (гальмування)
inhibition
/ˌınıˈbıʃn/:
соціальне
~ social inhibition; ~ рефлексів
inhibition of reflexes 3. (утворення
чогось) retardation /ˌri:tɑ:ˈdeıʃn/
уповiльнювати дієсл. 1. (зменшувати швидкість) slow down /ˈslәʊ
ˈdaʊn/: ~ темп читання slow down
the pass of reading 2. (гальмувати) inhibit /ınˈhıbıt/ 3. (утворення
чогось) retard /rıˈtɑ:d/: ~ розвиток
retard development
уповноважен|ий прикм. 1. authorized person /ˈɔ:θәraızd ˈpɜ:sn/
2. (пред ставник) representative
/ˌreprıˈzentәtıv/: ~і представники
сторін authorized representatives of
the parties 3. (довірений) delegate
/ˈdelıgәt/; mandatory /ˈmændәtrı US:
ˈmændәtɔ:rı/
уповноважувати дієсл. authorize
/ˈɔ:θәraız/; empower (to) /ımˈpaʊәr
(tә)/: уповноважити когось зробити
щось empower smb to do smth
упорядкований прикм. 1. wellarranged
/welәˈreındʒd/;
wellorganized /welˈɔ:gәnaızd/; in good
order /ın gʊd ˈɔ:dәr/ 2. (про рукопис
тощо) compiled /kәmˈpaıld/; composed /kәmˈpәʊzd/
упорядкування с. regulation
/ˌregjʊˈleıʃn/; organization /ˌɔ:gәnaıˈzeıʃn US: ˌɔ:gәnıˈzeıʃn/
упорядковувати дієсл. order
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/ˈɔ:dәr/; regulate /ˈregjʊleıt/; arrange
smth in order /әˈreındʒ .. ın ˈɔ:dәr/
управлiння с. (установа) office
/ˈɒfıs US: ˈɔ:fıs/; (відділ) department
/dıˈpɑ:tmәnt/; див. тж керування
управляти дієсл. див. керувати
упус|кати дієсл. 1. (не помічати)
overlook
/ˌәʊvәˈlʊk/:
~тити
друкарську помилку overlook a
printer’s error; omit /әˈmıt/: не ~тити
нічого суттєвого omit no essential
circumstance 2. (не скористатися)
miss /mıs/: ~кати можливість miss an
opportunity
упущення с. (службове тощо)
omission /әʊˈmıʃn/; neglect /nıˈglekt/
урахування с. див. врахування
урбанізаці|я ж. urbanization
/ˌɜ:bәnaıˈzeıʃn/: ООН визначає ~ю
як переселення людей із сільських
до міських районів urbanization
is defined by the United Nations as
movement of people from rural to
urban areas
урегульовувати дієсл. 1. regulate
/ˈregjʊleıt/; regularize /ˈregjʊlәraız/
2. (питання тощо) settle /setl/:
урегулювати питання settle a query;
adjust /әˈdʒʌst/
урегулювання с. 1. regulating
/ˈregjʊleıtıŋ/ 2. (питання, конфлікту тощо) settlement /ˈsetlmәnt/:
adjustment /әˈdʒʌstmәnt/: ~ конфлікту adjustment [settlement] of a
conflict
уривок ч. 1. fragment /ˈfrægmәnt/
2. (частина тексту) extract
/ˈekstrækt/;
passage
/ˈpæsıʤ/:
процитувати ~ cite a passage; ~,
вирваний із контексту a passage
divorced from its context; цей ~ є зовсім

незрозумілим this passage makes
nonsense
уривчастий прикм. 1. (з перервами) intermittent /ˌıntәˈmıtnt/:
~
рух
intermittent
motion
2. (несистематичний) desultory
/ˈdesәltrı US: ˈdesәltɔ:rı/: уривчасті
відомості desultory information
урівноважений прикм. 1. (стриманий) even-minded /ˈi:vnˈmaındıd/
2. (про характер) steady /ˈstedı/
урівноважувати дієсл. перен.
counterbalance /ˌkaʊntәˈbælәns/; neutralize /ˈnju:trәlaız US: ˈnu:trәlaız/
урок ч. lesson /ˈlesn/: відкритий
[показовий] ~ demonstration lesson;
зміст/конспект/мета/тема ~у content/
notes/aim [objective]/ topic of a
lesson; відповідати ~ repeat [say]
lesson; давати ~и математики give
lessons in mathematics; завдання на
наступний ~… the homework for
next lesson is…; засвоїти ~ digest the
lesson; на початку ~у at the beginning
of the lesson; під час уроку during
the lesson; поділений на ~и lessongrading; ~ закінчено the lesson is over
урочист|ий прикм. solemn
/ˈsɒlәm/: ~а присяга [клятва,
обіцянка] solemn vow; ~ий обряд
solemn ritual
~е засідання grand meeting

урочистіст|ь ж. solemnity
/sәˈlemnәtı/: з усією ~ю with all
solemnity
усвідомлення с. 1. perceiving
/pәˈsi:vıŋ/ 2. (розуміння) comprehension (of) /ˌkɒmprıˈhenʃn
(әv)/: тест на ~ прочитаного
comprehension
test;
perception
/pәˈsepʃn/: ~ та розуміння навчальних
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завдань perception and understanding
of educational assignements
усвідомлю|вати дієсл. 1. perceive
/pәˈsi:v/: скоро всі усвідомили, що
він дуже гарний викладач everybody
soon perceived that he was a good
teacher; be* aware /bi: әˈweәr/: ~вати
брак знань be aware of the inadequacy
of oneʼs knowledge; ~вати невдачу
be aware of failure; be* conscious
/bi: ˈkɒnʃәs/: ~вати недоліки своєї
вимови be conscious of the mistakes
[errors] in oneʼs pronunciation 2. (розуміти) understand /ˌʌndәˈstænd/: ~вати
важливість (виконуваної) роботи
understand the significance of the work;
comprehend /ˌkɒmprıˈhend/: ~вати
мету comprehend purpose
усереднення с. 1. (величин)
averaging /ˈævәrıdʒıŋ/ 2. (згладжування) smoothing /ˈsmu:ðıŋ/
усереднювати дієсл. 1. (знаходити середнє) average /ˈævәrıdʒ/
2. (згладжува ти) smooth(en)
/smu:ð(n)/
усиновлення с. adoption /әˈdɔpʃn/;
affiliation /әˌfılıˈeıʃn/
усиновляти дієсл. adopt /әˈdɔpt/;
affiliate /әˈfılıeıt/
ускладнений прикм. complicated
(чимось – by, with) /ˈkɒmplıkeıtıd
(baı, wıð)/; sophisticated /sәˈfıstıkeıtıd/
ускладнення, ускладнювання с.
complication /ˌkɒmplıˈkeıʃn/: спричиняти ~ ; sophistication
/sәˌfıstıˈkeıʃn/
ускладнювати дієсл. complicate
/ˈkɒmplıkeıt/; sophisticate /sәˈfıstıkeıt/
ускладню|ватися дієсл. get*
[become*] complicated /get [bıˈkʌm]
ˈkɒmplıkeıtıd/: завдання ~лася the
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problem got complicated; справа
~ється things become complicated
уславитися
дієсл.
become*
famous (чимось – for) /bıˈkʌm ˈfeımәs
(fәr)/: він уславився своїми працями
he has become famous for his writings
усн|ий прикм. oral /ˈɔ:rәl/: ~ий
іспит oral examination; verbal
/ˈvɜ:bl/: ~е повідомлення verbal
communication
усно присл. orally /ˈɔ:rәlı/; verbally
/ˈvɜ:bәlı/
успадкований прикм. inherited
/ınˈherıtıd/; heriditary /hıˈredıtrı US:
hıˈredıterı/
успадкування с. inheritance
/ınˈherıtәns/: оптимізація процесу
соціального ~ the optimization of the
social inheritance process
успадковувати дієсл. inherit
/ınˈherıt/: вона успадкувала це від
матері she has inherited this from her
mother
успіх ч. 1. success /sәkˈses/:
добитися ~у win success 2. (досягнення) achievement /әˈtʃi:vm(ә)
nt/ 3. (прогрес) advance /әdˈva:ns US:
әdˈvæns/

бажати комусь ~у wish smb good luck; з
~ом to advantage

успіх|и мн. ч. (добрі результати)
advances /әdˈva:nsız US: әdˈvænsız/;
progress /ˈprәʊgres US: ˈprɒgres/:
робити ~и make progress
досягати ~ів progress: вона досягла
значних ~ів у навчанні she has progressed
much in her learning

успiшн|ий прикм. successful
/sәkˈsesfl/: ~е завершення successful
issue; efficient /ıˈfıʃnt/ 2. (вдалий)
prosperous /ˈprɒspәrәs/
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виявитися ~им meet with success

успiшн|ість ж. осв. progress
/ˈprәʊgres US: ˈprɒgres/: академічна/висока/низька ~ість academic/
good/poor progress; successfullness
/sәkˈsesflnıs/: ~ість виражається в
балах successfulness is displayed in
marks; advancement /әdˈva:nsmәnt
US: әdˈvænsmәnt/; achievement
/әˈtʃi:vmәnt/: Міжнародна асоціація
з оцінювання шкільної ~ості
International Association for the
Evaluation Educational Achievement
загальна ~ість combined cumulative
grade point average

успiшно присл. successfully
/sәkˈsesfәlı/: план виконано ~ the
plan is fulfilled successfully
устав див. статут
устален|ий прикм. 1. (стабільний)
stable /ˈsteıbl/ 2. (узвичаєний) conventional /kәnˈvenʃәnl/ 3. (про теорію,
галузь науки тощо) (well) established
/(wel) ıˈstæblıʃt/: ~і навички читання
established reading habits
установа ж. institution /ˌınstıˈtju:ʃn US: ˌınstıˈtu:ʃn/: державна/лікувальна ~ state/medical institution; ~
підготовки кадрів training institution;
establishment /ıˈstæblıʃmәnt/: наукова
~ scientific establishment [institution];
office /ˈɒfıs US: ˈɔ:fıs/
установ|лювати дієсл. 1. (величину, покази) adjust /әˈdʒʌst/; set*
/set/: ~ити критерії оцінок set up
criteria for marking [grading]; ~лювати
стандарти тестування set testing
standards 2. (здійснювати) establish
/ıˈstæblıʃ/: ~лювати порядок establish
order; constitute /ˈkɒnstıtju:t US:
‚kɒnstıtu:t/ 3. (визначати) determine

/dıˈtɜ:mın/; fix /fıks/; lay* down /leı
daʊn/: ~лено, що всі абітурієнти
мусять складати письмовий іспит it
is laid down that all the applicants must
take a written exam 4. (зʼясовувати)
ascertain
/ˌæsәˈteın/:
~лювати
брак знань ascertain deficiency in
knowledge; establish: ~лювати факти
establish [ascertain] facts
установч|ий прикм. constituent
/kәnˈstıtjʊәnt/: ~ий зˈїзд constituent
congress; ~і збори constituent
assembly
устрій ч. 1. (державний) regime
/reıˈʒi:m/ 2. (громадський) social
order /ˈsәʊʃl ˈɔ:dәr/ 3. (організація)
organization
/ˌɔ:gәnaıˈzeıʃn
US:
ˌɔ:gәnıˈzeıʃn/
усування, усунення с. 1. elimination /ıˌlımıˈneıʃn/: ~ помилок
і недоліків у роботі elimination of
errors and defects in work; removal
/rıˈmu:vl/: ~ обмежень removal of
constraints 2. (з посади) deprivation
/ˌdeprıˈveıʃn/
усувати дієсл. 1. (вилучати,
видаляти) eliminate /ıˈlımıneıt/: ~
недоліки eliminate errors; remove
/rıˈmu:v/: ~ зауваження/труднощі
remove remarks/difficulties; exclude
/ıkˈsklu:d/: усунути причини чогось
exclude the causes of smth 2. (виправляти) clear /klıәr/; correct /kәˈrekt/;
resolve /rıˈzɒlv/ 3. (позбуватися) obviate /ˈɒbvıeıt/: ~ перешкоди
obviate obstacles
утворений
прикм.
created
/kri:ˈeıtıd/; formed /fɔ:md/; composed
/kәmˈpәʊzd/
утворення с. 1. (створювання)
creation
/kri:ˈeıʃn/;
formation
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/fɔ:ˈmeıʃn/: ~ понять concept
formation 2. (зароджування) origin
/ˈɒrıdʒın US: ˈɔ:rәdʒın/
утворювати дієсл. 1. form /fɔ:m/;
create /kri:ˈeıt/; make* (up) /meık (ʌp)/
2. (породжувати) origin /ˈɒrıdʒın
US: ˈɔ:rәdʒın/
утворюватися дієсл. 1. form
/fɔ:m/ 2. (зароджуватися) originate
/әˈrıdʒıneıt/
утилітаризм ч. (принцип оцінки
явищ з точки зору їх корисності)
utilitarianism
/ju:ˌtılıˈteәrıәnızm/:
дидактичний ~ didactic utilitarianism
утилітарний прикм. utilitarian
/ju:ˌtılıˈteәrıәn/: ~ підхід utilitarian
approach
утопiзм ч. Utopianism /ju:ˈtәʊpjәnızm/
утопiчний прикм. Utopian /ju:ˈtәʊpjәn/
уточнений прикм. 1. refined
/rıˈfaınd/ 2. (виправлений) corrected
/kәˈrektıd/
уточнення с. 1. refinement
/rıˈfaınmәnt/: покрокове ~ incremental refinement; making more precise
/ˈmeıkıŋ mɔ:r prıˈsaıs/: внести ~ в
щось make a more precise definition
to smth; elaboration /ıˌlæbәˈreıʃn/:
вторинне/первинне ~ secondary /
primary elaboration 2. (конкретизування) specification /ˌspesıfıˈkeıʃn/
3. (виправляння) correction /kәˈrekʃn/;
adjustment /әˈdʒʌstmәnt/
уточнювати дієсл. 1. refine (on)
/rıˈfaın (ɒn)/: ~ модель refine model;
~ теорію refine on a theory; define
more exactly /dıˈfaın mɔ:r ıgˈzæktlı/
2. (коригувати) adjust /әˈdʒʌst/;
correct /kәˈrekt/; ascertain /ˌæsәˈteın/
472

3. (виправляти) revise /rıˈvaız/;
rectify /ˈrektıfaı/
утраквiзм ч. (мішана система
класичної та реальної шкільної
освіти) utraquism /ˈju:trækwızm/
утримання с. 1. (забезпечення
засобами для існування) keep /ki:p/;
maintenance /ˈmeıntәnәns/; allowance
/әˈlaʊәns/ 2. (збереження) holding
/ˈhәʊldıŋ/; keeping /ˈki:pıŋ/
утримувати дієсл. 1. (забезпечувати засобами для існування)
keep* /ki:p/; maintain /meınˈteın/;
support /sәˈpɔ:t/: ~ сімˈю support
[keep] a family 2. (не випускати,
зберігати) hold* /hәʊld/: ~ свої
позиції hold oneʼs positions; keep*;
retain /rıˈteın/: ~ в пам’яті retain
in oneʼs memory 3. (не давати
зробити) restrain /rıˈstreın/: ~ когось
від ризикованого кроку restrain smb
from taking a risk
утримуватися дієсл. 1. (залишатися) hold* /hәʊld/; retain
/rıˈteın/ 2. (не брати участі) abstain
(from) /әbˈsteın (frәm)/; refrain (from)
/rıˈfreın/
утруднений прикм. 1. laboured
(амер. labored) /ˈleıbәd/; hampered
/ˈhæmpәd/: ~ рух hampered movement
2. (який містить труднощі) awkward
/ˈɔ:kwәd/
утруднення с. 1. difficulty
/ˈdıfıkәltı/: незначне ~ a little
difficulty; encumbrance /ınˈkʌmbrәns/
2. (важке питання) crux /krʌks/;
complication /ˌkɒmplıˈkeıʃn/ 3. (перешкода) handicap /ˈhændıkæp/;
embarrassment /ımˈbærәsmәnt/
утруднювати дієсл. 1. embarrass
/ımˈbærәs/;
hamper
/ˈhæmpәr/;
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make* difficulties /meık ˈdıfıkәltız/
2. (ускладнювати)
complicate
/ˈkɒmplıkeıt/ 3. (перешкоджати)
handicap
/ˈhændıkæp/;
hinder
/ˈhındәr/; encumber /ınˈkʌmbәr/
ухвал|а ж. 1. decision /dıˈsıʒn/
2. (резолюція) resolution /ˌrezәˈlu:ʃn/:
виносити ~у pass a resolution; ~а
зборів resolution of the meeting
ухвалювати дієсл. 1. (вирішувати) decide /dıˈsaıd/; make*
a decision /meık ә dıˈsıʒn/; resolve
/rıˈzɒlv/ 2. (видавати ухвалу) decree
/dıˈkri:/
ухил ч. (у бік чогось) bias /ˈbaıәs/:
практичний ~ practical bias; школа
зі спеціальним ~ом school offering
a biased course; мати відповідний
~ (про програму тощо) have an
appropriate bias
ухилення, ухиляння с. 1. (уникання) avoiding /әˈvɔıdıŋ/; evasion
/ıˈveıʒn/ 2. (від теми) digression
/daıˈgreʃn/
ухилятися дієсл. 1. (уникати)
avoid /әˈvɔıd/: ~ від відповіді на
запитання avoid a question 2. (від
обовˈязків тощо) evade /ıˈveıd/: ~
від реальних проблем evade the real
issues; elude /ıˈlu:d/: ~ від дискусії
elude argument 3. (від теми) digress
(from) /daıˈgres (frәm)/; get* off /get
ɒf (US: ɔ:f)/: ~ від теми get off the
point
учасник
ч.
1. participant
/pɑ:ˈtısıpәnt/: кількість ~ів становила
близько 100 осіб the number of
participants was some 100 peoples
2. (змагань) competitor /ˌkɒmpәˈtıtәr/:
~и змагання, вибрані за жеребом
competitors seeded in the draw

3. (зборів тощо) member /ˈmembәr/:
~ конференції member [participant]
of a conference
участ|ь ж. (спільна діяльність)
participation /pɑ:ˌtısıˈpeıʃn/: ~ь громадян у громадсько-політичному
житті citizens participation in
political life; participating /pɑ:ˌtısıˈpeıtı/: активна ~ь у виробничому,
громадському, культурному житті
суспільства active participating in the
industrial, social, cultural life of the
society; part /pɑ:t/: брати ~ь take part;
participate; він не брав ~і в обговоренні
he took no part in the discussion
брати ~ь у дискусії engage in a discussion

учбовий нрк. див. навчальний
учений ч. див. вчений
учень ч. 1. (у школі) pupil
/pju:pl/: здібний ~ apt pupil; learner
/ˈlɜ:nәr/: гарно підготовлений учень
an advanced learner 2. (у майстра)
apprentice /әˈprentıs/: школа учнів
масових професій school for apprentices in general trades 3. (послідовник)
follower /ˈfɒlәʊәr/: це відрізняло його
від його учнів this discriminated him
from his followers

знаходити перспективних учнів
discover promising scholars

училище с. school /sku:l/:
професійно-технічне ~ vocational
school; технічне ~ school of technology;
college /ˈkɒlıdʒ/: педагогічне ~ teacher
training college
учител|ь ч. teacher /ˈti:tʃәr/:
в и м о гл и в и й / д о с в і д ч е н и й / н е досвідчений ~ь exacting /experienced/inexperienced teacher; народний ~ь people’s teacher; працювати
~ем act as a teacher
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учительська ж. teachers common
room /ˈti:tʃәz ˈkɒmәn ru:m/
учительськ|ий прикм. teaching
/ˈti:tʃıŋ/: ~а практика teaching
practice; ~ий досвід/персонал teaching experience/personnel; teacher
/ˈti:tʃәr/: ~ий центр teacher centre
(амер. center)
учiння с. learning /ˈlɜ:nıŋ/:
психологія/стратегія/темп /труднощі/умови ~ learning psychology/
strategy/pace/difficulty/conditions; ~
давалося йому нелегко learning did
not come easily to him
учнiвств|о с. apprenticeship
/әˈprentısʃıp/: проходити курс ~а
serve oneʼs apprenticeship; tirocinium
/ˌtaıәrәʊˈsınıәm/
учнiвський прикм. pupil /pju:pl/:
учнівська робота pupilˈs work
уяв|а ж. imagination /ıˌmædʒıˈneıʃn/: жива ~а lively imagination;
в ~і in imagination; людина без будьякої ~и a man of no imagination; це
лише ~а it is mere imagination; fancy
/ˈfænsı/: вразити чиюсь ~у hit smbʼs
fancy; дати волю ~і give free play to
oneʼs fancy; політ ~и a flight of fancy
уявлення с. 1. idea /aıˈdıә/:
вносити плутанину/ясність в ~
учнів про щось lead to confusion /
clarity in the pupils ideas about smth;
дати деяке ~ про щось give an idea
of smth; notion /ˈnәʊʃn/: ми не маємо
жодного ~ we have not the haziest
notion; conception /kәnˈsepʃn/: неясне
~ a vague conception; apprehension
/ˌæprıˈhenʃn/: нечітке/чітке ~ dull/
clear apprehension; impression
/ımˈpreʃn/: давати ~ про систему
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роботи вчителя give an impression
about the system of teacher’s work
2. псих. image /ˈımıdʒ/: зорове/
слухове ~ visual/auditory image
уявля|ти дієсл. imagine
/ıˈmædʒın/: уявіть собі, що… imagine
that …; як можна легко собі уявити
as may well be imagined; conceive
/kәnˈsi:v/: у давнину землю ~ли
плоскою in ancient times the world
was conceived of as flat; realize
/ˈrıәlaız/: ~ти собі всі труднощі
realize the difficulties
можна собі уявити it is conceivable

уявн|ий прикм. 1. imaginary
/ıˈmædʒınәrı US: ıˈmædʒәnerı/:
~ий партнер imaginary companion;
seeming /ˈsi:mıŋ/: ~а відданість
seeming loyality 2. (абстрактний) ideal /aıˈdıәl/; mental /ˈmentl/:
утруднення є чисто ~им trouble is
purely mental
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Ф
фабула
ж.
subject-matter
r
/ˈsʌbdʒıktˈmætә /; plot /plɒt/: побічна
~ underplot
фаза ж. (стадія, етап) phase
/feız/; stage /steıdʒ/
файл ч. комп. file /faıl/: видаляти/
відкривати/закривати/зберігати/
оновлювати/створювати ~ delete/
open/close/save/update/create a file
факс ч. fax /fʌks/: відправляти
факсом fax
факт ч. 1. fact /fækt/: аналізувати/
викладати/перекручувати ~и analyse
[review]/set forth/distort facts;
збирати/з’ясовувати/класифі кувати/наводити ~и collect /ascertain/
classify/give facts; загальновідомий/незаперечний/уста новле ний
~ generally known/indisputable/
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established fact; достатньо лише
цього одного ~у this fact alone is
enough; серед інших ~ів … among
other facts …; факти – уперта річ facts
are stubborn things 2. мн. (факти)
data /ˈdeıtә/; evidence /ˈevıdәns/:
виявлені останнім часом ~ свідчать,
що … recent evidence suggests that …
фактичн|ий прикм. 1. actual
/ˈæktʃʊәl/: великий ~ий матеріал
big actual material; ~ий стан справ
actual state of affairs; real /rıәl/
2. (що ґрунтується на фактах) factual
/ˈfækʧʊәl/: ~і дані factual data; ~і
знання factual knowledge
фактично присл. actually
/ˈæktʃʊlı/: ~, це досить зручна
форма, у якій можна виразити нашу
ідею this is actually a most convenient
form in which to express our idea; as
a matter of fact /әz ә ˈmætәr әv fækt/;
in effect /ın ıˈfekt/; лат. de facto /ˌdeı
ˈfæktәʊ/
фактор ч. factor /ˈfæktәr/:
визначальний/комплексний ~ determining/unit factor; загальний ~ general factor; g-factor; ~ часу timefactor; див. тж чинник
факторн|ий прикм. factor
/ˈfæktәr/: дво~а теорія (психічної
організації) two-factor theory; ~а
теорія научіння factor theory of
learning
факультативн|ий прикм. facultative /ˈfækәltәtıv/: ~і заняття
facultative studies; optional /ˈɒpʃәnl/:
~ий курс/предмет optional course/
subject
~ий іспит voluntary
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факультет ч. faculty /ˈfækltı/:
робітничий ~ worker’s faculty; ~
підвищення каліфікації advanced
training faculty; department /dıˈpɑ:tmәnt/: ~ дошкільного виховання
preschool education department; ~
іноземних мов foreign languages
department
фальсифікація ж. 1. falsification
/ˌfɔ:lsıfıˈkeıʃn/ 2. (викривлення, перекручення) distortion /dıˈstɔ:ʃn/
фальсифікувати дієсл. 1. falsify
/ˈfɔ:lsıfaı/: ~ дійсність falsify the reality
2. (викривляти, перекручувати)
distort /dıˈstɔ:t/
фальшив|ий прикм. 1. false
/fɔ:ls/: фальшива нота false note
2. (несправжній, штучний) artificial
/ˌɑ:tıˈfıʃl/
фальшивити дієсл. be* false /bi:
fɔ:ls/; dissemble /dıˈsembl/
фанатизм
ч.
fanaticism
/fәˈnætısızәm/; zealotry /ˈzelәtrı/
фанатик ч. fanatic /fәˈnætık/;
zealot /ˈzelәt/
фанатичний прикм. fanatic(al)
/fәˈnætık(l)/
фантазер ч. 1. dreamer /ˈdri:mәr/
2. (мрійник) star-gazer /ˈstɑ:rˈgæsәr/
фантазія
ж.
1.
fantasy
/ˈfæntәsı/: творча ~ creative fantasy;
imagination /ıˌmædʒıˈneıʃn/: дитяча ~
children’s imagimation; fancy /ˈfænsı/
2. (вигадка) fib /fıb/; fabrication
/ˌfæbrıˈkeıʃn/ 3. (нісенітниця)
crotchet /ˈkrɒtʃıt/
фантазувати дієсл. dream /dri:m/;
give* rein to oneʼs imagination /gıv
reın tә .. ıˌmædʒıˈneıʃn/
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фантастик|а ж. (література)
fiction /fikʃn/: наукова ~а science
fiction; захоплюватися науковою ~ою
be greatly interested in science fiction
фантастичний прикм. 1. fantastic(al) /fænˈtæstık(l)/; fabulous
/ˈfæbjʊlәs/ 2. (вигаданий) imaginary
/ıˈmædʒınәrı US: ıˈmædʒәnerı/; fanciful /ˈfænsıfl/
фарба ж. 1. paint /peınt/
2. (друкарська) (printer’s) ink
/(ˈprıntәz) ınk/
малювати ~ми paint

фарбувати дієсл. paint /peınt/;
colour (амер. color) /ˈkʌlәr/
фасцинація ж. (ефект вербального впливу) fascination /ˌfæsıˈneıʃn/:
педагогічна ~ pedagogical fascination
фах ч. 1. (перев. виробничий) trade
/treıd/; (перев. науковий) professsion
/prәˈfeʃn/ 2. (спеціалізація) specialty
/ˈspeʃәltı/; occupation /ˌɒkjʊˈpeıʃn/
фахів|ець ч. specialist /ˈspeʃәlıst/:
за оцінками ~ців according to the
specialists’ research; expert (in smth)
/ˈekspɜ:t (ın)/

~ець із теорії освіти educationalist

фахов|ий прикм. professional
/prәˈfeʃnәl/: ~а майстерність professional skill; occupational /ˌɒkjʊˈpeıʃnәl/
феномен
ч.
phenomenon
/fıˈnɒmınәn US: fıˈnɒmınɒn/ (pl.
phenomena /fıˈnɒmınә/): ментальний
[психічний]/соціальний ~ mental/social
phenomenon; див. тж явище
феноменальн|ий прикм. phenomenal /fıˈnɒmınl/: ~е досягнення
phenomenal achievement

феноменологiчний прикм. phenomenological /fıˌnɒmınәˈlɒdʒıkl/
феноменологія ж. (сукупність
знань про взаємозвʼязок між
теорією та експериментом) phenomenology /fıˌnɒmıˈnɒlәdʒı/
фестиваль ч. festival /ˈfestıvl/
фігура ж. figure /ˈfıgәr US: ˈfıgjәr/:
риторична ~ figure of speech; повна/
худорлява ~ full/gaunt figure
фігуральний прикм. (алегоричний) figurative /ˈfıgjәrәtıv/; metaphorical
/ˌmetәˈfɔ:rıkl/
фігурально присл. figuratively
/ˈfıgjәrәtıvlı/; metaphorically /ˌmetәˈfɔ:rıklı/
фігуру|вати дієсл. figure (as)
/ˈfıgәr US: ˈfıgjәr (әz)/: у романі ~ють
реальні історичні події real historical
events figure in the novel; appear
/әˈpıәr/
фiзика ж. physics /ˈfızıks/:
загальна/теоретична ~ general/ theoretical physics
фізичн|ий прикм. 1. physical
/ˈfızıkl/: особливості ~ого розвитку хлопців і дівчат specific
physical development [developing]
of boys and girls; ~а активність (рухливі ігри, спорт тощо) physical
activity; ~а антропологія/перевтома
physical
anthropology/exhausttion
2. (призначений для занять фізикою)
physics /ˈfızıks/: ~а лабораторія
physics laboratory; фізичний кабінет
physics room 3. (про працю) manual
/ˈmænjʊәl/: ~а праця manual labour
(амер. labor) 4. (на противагу
психічному) outer /ˈaʊtәr/
~ий вплив coercion
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фізично
присл.
physically
/ˈfızıklı/: ~ неможливо physically
impossible
фізіологiчн|ий прикм. physiological /ˌfızıәˈlɒdʒıkl/: ~і основи
психічних
явищ
physiological
foundations [basis] of psychical
phenomena
фізіологія
ж.
physiology
/ˌfızıˈɒlәdʒı/: анатомія і ~ людини
anatomy and physiology of man; вікова
~ developmental physiology; ~ вищої
нервової діяльності physiology of
higher nervous activity; ~ рослин/
тварин physiology of plants/animals
фізіотерапiя ж. physiotherapy
/ˌfızıәʊˈθerәpı/
фізкультур|а ж. physical culture
[training] /ˈfızıkl ˈkʌltʃәr [ˈtreınıŋ]/:
учитель
~и
physical
training
instructor; gymnastics /ʤımˈnæstıks/
лікувальна ~а exercise therapy

фіксація ж., фіксування с.
fixation /fıkˈseıʃn/; fixing /ˈfıksıŋ/
фіксований прикм. fixed /fıkst/;
constant /ˈkɒnstәnt/; stable /ˈsteıbl/
фіксувати дієсл. 1. (увагу тощо)
fix /fıks/; concentrate /ˈkɒnsnәtreıt/;
focus /ˈfәʊkәs/: ~ увагу учнів на
чомусь focus [fix, concentrate] pupil’s
attention on smth 2. (реєструвати)
register /ˈredʒıstәr/; note /nәʊt/; record
/rıˈkɔ:d/
фіктивн|ий прикм. 1. fictitious
/fıkˈtıʃәs/: ~і друзі fictitious friends
2. (підроблений) faked /ˈfeıkt/
фiлія ж. branch (office) /brɑ:ntʃ
(ˈɒfıs US: ˈɔ:fıs)/; subsidiary /sәbˈsıdıәrı/
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філогенез ч. (розвиток організму
в часі) phylogenesis /ˌfaılәʊˈdʒenısıs/
філологiчн|ий прикм. philological
/fılәˈlɒdʒıkl/: ~а освіта philological
education
філолог ч. philologist /fıˈlɒlәdʒıst/
філологія ж. philology /fıˈlɒlәdʒı/
філософ ч. philosopher /fıˈlɒsәfәr/
філософія ж. philosophy
/fıˈlɒsәfı/: політична ~ political
philosophy; ~ освіти philosophy of
education; educational philosophy
філософськ|ий прикм. philosophic(al) /ˌfılәˈsɒfık(l)/: ~і основи
педагогіки philosophical foundations
of pedagogy [education]
~е розуміння світу world concept

фільм ч. film /fılm/: документальний/навчальний ~ documentary/
educational film
фільмотека ж. film library /fılm
ˈlaıbrәrı (US: ˈlaıbrerı)/
фінанси мн. finances /ˈfaınænsız
US: fıˈnænsız/
фінансов|ий прикм. financial
/faıˈnænʃl US: fıˈnænʃl/: ~а звітність/
підтримка/система financial accounting/support/system; finance /ˈfaınæns
US: fıˈnæns/: ~ий відділ finance
department; ~і показники finance
indicators
фінансування
с. financing
/ˈfaınænsıŋ US: fıˈnænsıŋ/: державне
~ state [government] financing
фінансувати дієсл. 1. finance
/ˈfaınæns US: fıˈnæns/ 2. (виділяти
гроші на щось) fund /fʌnd/
флегматик ч. phlegmatic person
/flegˈmætık ˈpɜ:sn/
флексія
ж.
лінгв.
flexion
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/ˈflekʃn/: внутрішня ~ internal flexion
фобія
ж.
phobia /ˈfәʊbıә/
фольклор ч. folk [oral] culture
/fәʊk [ˈɔ:rәl] ˈkʌltʃәr/
фон див. тло
фонд ч. 1. fund /fʌnd/: державний/
резервний ~ state/reserve fund; ~
соціального забезпечення social
insurance fund 2. (організація для
надання допомоги) foundation
/faʊnˈdeıʃn/ 3. (сукупність обˈєктів
тощо) facilities /fәˈsılәtız/
фонетика ж. phonetics /fәˈnetıks/
фонограма
ж.
phonogram
/ˈfәʊnәgrɑ:m US: ˈfәʊnәgræm/; sound
track /saʊnd træk/
фонотека ж. record [tape] library
/ˈrekɔ:d (US: ˈrekәrd) [teıp] ˈlaıbrәrı
(US: ˈlaıbrerı)/
форм|а ж. 1. (обриси) form
/fɔ:m/: ~а звіту form for a report; ~а
та зміст form and matter [contents];
~а навчання educational form;
реєстраційні ~и і анкети (для вступу
до навчального закладу) application
forms; вони є відмінними/однаковими
за ~ою they are of a different/similar
form; у ~і діалогу in dialogue form; mode
/ˈmәʊd/: музичні та літературні ~и
вираження musical and literary modes
of expression; ~а навчання mode of
study 2. (конфігурація) configuration
/kәnˌfıgjʊˈreıʃn/ 3. (бланк певного
зразка) form; blank /blæŋk/ 4. (однострій) uniform /ˈju:nıfɔ:m/: шкільна ~а
school uniform; носити ~у wear uniform;
dress /dres/: парадна ~а review dress
формалізація ж. formalization
/fɔ:ˌmælıˈzeıʃn/: ~ завдання formalization of a problem

формалiзм ч. 1. formalism
/ˈfɔ:mlızәm/: ~ у вихованні/навчанні
forma lism in educa tion/teaching
2. (дотримування зовнішньої форми)
formalities /fɔ:ˈmælәtız/
формалізувати дієсл. formalize
/ˈfɔ:mәlaız/
формальн|ий прикм. 1. formal
/ˈfɔ:ml/: ~а логіка formal logic; ~е
ставлення до навчання formal attitude
to oneʼs studies; було зроблено
спробу здійснити ~ий аналіз цієї
системи a formal analysis of the
system was attempted 2. (відірваний
від практики) academic /ˌækәˈdemık/
формальність ж. 1. formality
/fɔ:ˈmælәtı/: пуста ~ mere formality;
form /fɔ:m/ 2. (формальний підхід)
formalism /ˈfɔ:mlızәm/
формально присл. formally
/ˈfɔ:mәlı/: бути ~ правильним, а по
суті хибним be formally correct but
materially false; nominally /ˈnɒmınlı/
формат ч. format /ˈfɔ:mæt/; size
/saız/
форматування с. formatting
/ˈfɔ:mætıŋ/: ~ тексту text formatting
форматувати дієсл. format
/ˈfɔ:mæt/
формувальний прикм. forming
/ˈfɔ:mıŋ/: ~ експеримент forming
experiment
формування с. forming /ˈfɔ:mıŋ/:
~ характеру forming the character;
formation /fɔ:ˈmeıʃn/: ~ наукового
світогляду scientific outlook formation; ~ системного мислення
formation of system thinking; shaping
/ˈʃeıpıŋ/: ~ особистості дитини
shaping of the child’s personality
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формувати дієсл. 1. (надавати
певної форми) form /fɔ:m/: ~ погляди
form the views 2. (визначати
правило) lay* down /leı daʊn/
формуватися дієсл. 1. form /fɔ:m/;
be* shaped /bi: ʃeıpt/ 2. (розвиватися)
be* developed /bi: dıˈvelәpt/; develop
into /dıˈvelәp ˈıntә/
формул|а ж. formula /ˈfɔ:mjʊlә/
(pl. formulae /ˈfɔ:mjʊli:/): виводити
~у deduce a formula
формулювання с. 1. (дія)
formulating /ˌfɔ:mjʊˈleıtıŋ/; formulation /ˌfɔ:mjʊˈleıʃn/: точне ~ exact
[accurate] formulation; enunciation
/ıˌnʌnsıˈeıʃn/ 2. (теореми тощо)
assertion /әˈsɜ:ʃn/ 3. (виклад) statement
/ˈsteıtmәnt/: це вимагає чіткішого ~ it
requires clearer statement 4. (редакція,
форма вислову) wording /ˈwɜ:dıŋ/:
змінити ~ change [alter] the wording
формулювати дієсл. 1. frame
/freım/: ~ означення frame a definetion; formulate /ˈfɔ:mjʊleıt/: ~
ідею formulate [frame] a concept
2. (правила) lay* (down) /leı (daʊn)/
3. (задачу) state /steıt/: ~ свою думку
state oneʼs opinion; с~ правило state a
rule; pose /pәʊz/
він не дуже чітко формулює свої
думки he is not very articulate

формуляр ч. (бібліотечний) card
/kɑ:d/; ticket /ˈtıkıt/
формуючий нрк, див. формувальний
форсування с. forcing /ˈfɔ:sıŋ/;
boosting /ˈbu:stıŋ/
форсувати дієсл. (пришвид480

шувати) speed* up /spi:d ʌp/: ~
будівництво speed up construction;
press forward /pres ˈfɔ:wәd/
форум ч. forum /ˈfɔ:rәm/
фотоапарат ч. (photographic)
camera /(ˌfәʊtәˈgræfık) ˈkæmәrә/
фотографія ж. 1. (процес)
photography /fәˈtɒgrәfı/ 2. (зображення) picture /ˈpıkʧәr/ 3. (галузь
мистецтва) photography /fәˈtɒgrәfı/
фотографувати дієсл. 1. photograph /ˈfәʊtәgrɑ:f US: ˈfәʊtәgræf/
2. (робити моментальний знімок)
snap /snæp/
фотозйомка ж. photography
/fәˈtɒgrәfı/
фотознiмок
ч.
photograph
/ˈfәʊtәgrɑ:f US: ˈfәʊtәgræf/
фоторепортаж ч. picture story
/ˈpıkʧәr/
фрагмент ч. 1. fragment /ˈfræmәnt/
2. (фільму) clip /klıp/
фраза ж. phrase /freız/: крилата
~а catch phrase
фразеологiзм ч. idiom /ˈıdıәm/;
idiomatic expression /ˈıdıәˈmætık
ıkˈspreʃn/
фразеологiчн|ий прикм. phraseological /ˌfreızıәˈlɒdʒıkl/: ~ий словник
phraseological dictionary; phrasebook; ~і сполучення phraseological
combinations
фразеологія ж. phraseology
/ˌfreızıˈɒlәdʒı/: англійська/українська ~ English/ Ukrainian phraseology
фройдизм ч. Freudism /ˈfrɔıdızәm/
фрустраці|я ж. (емоційний
стан безнадійності) frustration
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/frʌˈstreıʃn/: стійкість до ~ї псих.
frustration tolerance
фундамент ч. (прям. і перен.)
foundation /faʊnˈdeıʃn/: закладати ~
lay the foundation; base /beıs/
фундаментальн|ий прикм. fundamental /ˌfʌndәˈmentl/: у ~их дослідженнях
застосовуються
в
основному теоретичні методи
спостереження та експеримент
theoretical methods of observation
and experiment are mainly used in
fundamental investigations; thorough
/ˈθʌrә US: ˈθʌrәʊ/: ~і знання thorough
knowledge
фундаментальність ж. fundamentality /ˌfʌndәmenˈtәlәtı/; fundamental nature /ˌfʌndәˈmentl ˈneıtʃәr/
фундатор ч. founder /faʊndәr/:
Рада ~ів Board of Founders; establisher
/ıˈstæblıʃәr/
функційн|ий прикм. 1. functional /ˈfʌŋkʃәnl/: ~а грамотність
functional literacy; ~е читання
(здатність читати розклади,
цінники тощо) functional reading;
~ий аналіз functional analysis
2. мед. тж dynamic /daıˈnæmık/: ~е
захворювання dynamic disease
функціювання с. functioning
/ˈfʌŋkʃәnıŋ/: принципи ~ особистісно
орієнтованих виховних технологій
the principles of functioning of personal oriented educating technologies;
operating /ˈɒpereıtıŋ/
функціональний прикм. див.
функційний
функціювати дієсл. function

/ˈfʌŋkʃn/; work /wɜ:k/; operate
/ˈɒpereıt/
функці|я
ж.
1.
function
/ˈfʌŋkʃn/: ~ї педагогіки functions
of pedagogy; ~я підготовки кадрів
training function; психічні ~ї mental
functions 2. (призначення) application /ˌæplıˈkeıʃn/; function /ˈfʌŋkʃn/;
service /ˈsɜ:vıs/
фуркація ж. furcation /fɜ:ˈkeıʃn/:
~ – це дія або процес розгалуження
furcation is the act or process of
branching
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Х
хаос ч. (безладдя) chaos /ˈkeıɒs/;
disorder /dısˈɔ:dәr/
хаотичний
прикм. chaotic
/keıˈɒtık/; haphazard /hæpˈhæzәd/;
without order /wıˈðaʊt ˈɔ:dәr/
характер ч. 1. (властивість)
character /ˈkærәktәr/: виховання/
особливість ~у character training/
trait; національний тип ~у national
character; негативна риса ~у a defect
in oneʼs character; риси ~у traits
of character; ~ людини почасти
залежить від її виховання oneʼs
character depends in part on oneʼs
education; загартовувати ~ steel
[temper] the character; nature /ˈneıtʃәr/:
мати певний ~ be of a certain nature;
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~ помилок nature of errors [mistakes];
робота має практичний ~ the work
is practical in nature 2. (поведінка)
behaviour (амер. behavior) /bıˈheıvıәr/;
temper /ˈtempәr/: м’який/рішучий ~
mild/resolute temper 3. (тенденція)
trend /trend/
характеризувати дієсл. 1. characterize /ˈkarәktәrаız/ 2. (означувати)
define /dıˈfaın/; specify /ˈspesıfaı/
3. (давати характеристику) describe /dıˈskraıb/
характеристик|а ж. 1. (риса,
відмінність)
characteristic
/ˌkærәktәˈrıstık/: ~а рівня освіти
educational characteristic; feature
/ˈfi:tʃәr/ 2. (означення поняття,
явища,
величини)
characterization /ˌkærәktәrıˈzeıʃn/; description
/dıˈskrıpʃn/: освітньо-кваліфікаційна
~а предмета course description
3. (відгук про людину) testimonial
/ˌtestıˈmәʊnıәl/: давати комусь ~у
give smb a testimonial; reference
/ˈrefrәns/: ~а з попереднього місця
роботи reference from former place of
work
~а роду занять occupational profile

характерн|ий прикм. 1. characteristic /ˌkærәktәˈrıstık/: ~а риса
characteristic feature; indicative
/ınˈdıkәtıv/ 2. (типовий) typical
/ˈtıpıkl/: ~і особливості дитини
typical traits [qualities] of a child
3. (індивідуальний) peculiar /pıˈkju:lıәr/:
бути ~им для чогось be peculiar to

smth; be common with smth; generic
/dʒıˈnerık/
~ий приклад case study

характерологія ж. (наука про
характери) псих. characterology
/ˌkærәktәˈrɒlәdʒı/
харизма ж. charism(a) /ˈkærızm(ә)/
харчування с. nourishment
/ˈnʌrıʃmәnt/: правильне ~ correct
nourishment; nutrition /nju:ˈtrıʃn US:
nu:ˈtrıʃn/: недостатнє ~ malnutrition;
основи раціонального ~ bases of
rational nutrition; meal /mi:l/: шкільне
~ school meal
посилене ~ high caloric diet

хвалити дієсл. praise /preız/;
commend /kәˈmend/: дуже ~ commend
highly
хвилин|а ж. (у різн. знач.) minute
/ˈmınıt/; moment /ˈmәʊmәnt/: у цю ~у
for the moment; at the given moment;
почекайте ~у wait a moment
хвилювання с. 1. (збентеження)
agitation
/ˌædʒıˈteıʃn/:
угамовувати ~ damp the agitation;
excitement /ıkˈsaıtmәnt/: заїкатися
від ~ stummer from excitement 2. (душевне) emotion /ıˈmәʊʃn/; commotion
/kәˈmәʊʃn/
хвилювати дієсл. 1. agitate
/ˈædʒıteıt/ 2. (збуджувати) excite
/ıkˈsaıt/ 3. (турбувати, непокоїти)
disturb /dıˈstɜ:b/; worry /ˈwʌrı/;
trouble /ˈtrʌbl/
хвилюватися дієсл. be* agitated
[excited] /bi: ˈædʒıteıtıd [ıkˈsaıtıd]/
483

УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКИЙ НАВЧАЛЬНИЙ СЛОВНИК

хвилюючий прикм. 1. (тривожний)
disturbing
/dıˈstɜ:bıŋ/
2. (що збуджує) exciting /ıkˈsaıtıŋ/
3. (що чарує) thrilling /qrılıŋ/
4. (зворушливий) moving /ˈmu:vıŋ/
хворий прикм. ill /ıl/; sick /sık/
хворiти дієсл. be* ill /bi: ıl/; be*
sick /bi: sık/
хвороб|а ж. disease /dıˈzi:z/:
природжена/професійна/психічна/
хронічна ~а congenital/occupational/
mental/chronic disease; illness /ˈılnıs/:
приступ ~и an attack of illness
хвороблив|ий прикм. ailing
/ˈeılıŋ/; sickly /ˈsıklı/: ~а дитина
sickly child; ~ий вигляд sickly look;
morbid /ˈmɔ:bıd/: ~а цікавість псих.
morbid curiosity
~ий стан affection

хиба ж. 1. (помилка) error /ˈerәr/;
mistake /mıˈsteık/; (груба помилка)
blunder /ˈblʌndәr/ 2. (недогляд)
negligence /ˈneglıdʒәns/ 3. (недолік)
defect /ˈdıfekt/ 4. (вада) flaw /flɔ:/;
shortcoming /ʃɔ:tˈkʌmıŋ/
хибн|ий прикм. 1. false /fɔ:ls/:
~е сприймання false perception;
іти ~им шляхом follow a false scent
2. (помилковий) erroneous /ıˈrәʊnıәs/:
~ий висновок erroneous conclusion;
mistaken
/mıˈsteıkn/;
unsound
/ˌʌnˈsaʊnd/: ~ий метод an unsound
method; ~і аргументи unsound
arguments
хист ч. gift /gıft/; talent /ˈtælәnt/;
ability /әˈbılәtı/; aptitude /ˈæptıtju:d
US: ˈæptıtu:d/
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хиткий прикм. 1. (ненадійний)
precarious /prıˈkeәrıәs/ 2. (нерішучий) wavering /ˈweıvәrıŋ/
хитрий прикм. 1. sly /slaı/
2. (підступний) artful /ˈɑ:tfl/; wily
/ˈwaılı/
хитрість ж. 1. slyness /ˈslaınıs/;
cunning /ˈkʌnıŋ/ 2. (підступність)
artfulness /ˈɑ:tfʊlnıs/
хід ч. 1. (рух) motion /ˈmәʊʃn/;
movement /ˈmu:vmәnt/ 2. (розвиток
чогось) course /kɔ:s/: хід історії/подій
the course of history/events; progress
/ˈprәʊgres US: ˈprɒgres/
хiмія ж. chemistry /ˈkemıstrı/
холерик ч. choleric person
/ˈkɒlәrık ˈpɜ:sn/
хор ч. chorus /ˈkɔ:rәs/: співати
хором sing in chorus
хореографія ж. choreography
/ˌkɒrıˈɒgrәfı US: ˌkɔ:rıˈɒgrәfı/
хоробрий прикм. brave /breıv/;
courageous /kәˈreıdʒәs/
хоробрість ж. bravery /ˈbreıvәrı/;
courage /ˈkʌrıdʒ/
хоровий прикм. chorus /ˈkɔ:rәs/;
choral /ˈkɔ:rәl/
хотiння с. desiring /dıˈzaıәrıŋ/;
wish(ing) /ˈwıʃ(ıŋ)/; willing /ˈwıl(ıŋ)/
хотiти дієсл. 1. want (to+inf.)
/wɒnt US: wɔ:nt (tә)/: я хочу поставити вам питання I want to ask you
a question; я хочу, щоб ви зробили
це одразу I want you to do it at once
2. (бажати) desire /dıˈzaıәr/; wish /wıʃ/
хотi|тися дієсл. want /wɒnt US:
wɔ:nt/; like /laık/: нам ~лося б we
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would like; не так, як ~лося б not as
one would like it to be
хоч(а) спол., част. 1. though
/ðәʊ/: ~ це може бути й важко,
задачу буде сформульовано difficult
though it may be the problem will be
formalized 2. (вводить протиставні звороти) although /ɔ:lˈðәʊ/: ~ ми й
доклали всіх зусиль, нам не вдалося
домогтися свого although we tried
hard, we did not succeed
~ б тому, що if for no other reason than

хрестоматiйний прикм. axiomatic /ˌæksıәˈmætık/; self-evident /self
ˈevıdәnt/
~ приклад text-book example

хрестоматія ж. reading book
/ˈri:dıŋ bʊk/
хроніка ж. chronicle /ˈkrɒnıkl/: ~
подій a chronicle of events
хронiчн|ий прикм. chronic(al)
/ˈkrɒnık(l)/: ~е безробіття/захворювання chronic unemployment/
disease
хронологiчн|ий прикм. chronological /ˌkrɒnәˈlɒdʒıkl/: ~а послідовність chronological sequence; викладати події у ~ому порядку narrate the
events in chronological sequence
художник ч. artist /ˈɑ:tıst/
художн|ій прикм. of art /әv ɑ:t/:
~ій твір work of art; artistic /ɑ:ˈtıstık/:
~ій керівник artistic director; ~і
навички та вміння artistic skills
~я література fiction

хуліганство
/ˈhu:lıgәnızәm/

с.

hooliganism

дрібне ~ petty crime; комп’ютерне ~
hacking
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Ц

це займ. this /ðıs/: усе це all this;
відповідайте мені на це answer me
this; для цього for this reason; не в
цьому справа this is not the point;
після цього after this; цього року this
year; що це? what is this? that /ðæt/:
на це я вам відповім I’ll give you an
answer to that; при цьому in addition
to that; про це багато говорилося
much was spoken about that; it /ıt/: це
не так it’s not so; я змушений був це
зробити I was bound to do it; я ніколи
цього не зроблю I’ll never do it
поговоримо про це let us talk over the
matter

ценз ч. qualification /ˌkwɒlıfıˈkeıʃn/: віковий/освітній ~ age/
educational [literacy] qualification
центр ч. 1. centre (амер. center)
/ˈsentәr/:
інформаційний/науководослідний ~ information/research
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centre (center); ~ професійної підготовки vocational training centre
(center); ~ уваги the centre (center) of
attention 2. перен. тж focus /ˈfәʊkәs/:
опинитися в ~і уваги become the
focus of interest
централізація ж. centralization
/ˌsentrәlaıˈzeıʃn US: ˌsentrәlıˈzeıʃn/: ~
(влади) в організаціях centralization
in organizations
централізований прикм. centralized /ˈsentrәlaızd/
центральн|ий прикм. central
/ˈsentrәl/: ~а нервова система central
nervous system
церемонія
ж.
ceremony
/ˈserımәʊnı/: церемонія відкриття
opening ceremony
цивілізаці|я ж. civilization
/ˌsıvәlaıˈzeıʃn US: ˌsıvәlıˈzeıʃn/:
розвиток ~ї development of civilization; світова/середньовічна ~я
world/medieval civilization
цивілізований прикм. civilized
/ˈsıvәlaızd/
цивілізувати дієсл. civilize
/ˈsıvәlaız/
цивiльн|ий прикм. civil /ˈsıvl/:
~а інженерія civil engineering; ~е
право civil law; ~і права civil rights
цикл ч. cycle /ˈsaıkl/: ~
відтворення cycle of reproduction
загально-науковий
~
дисциплін
general sciences; суспільно-політичний ~
дисциплін sociopolitical group of subjects;
sociopolitical area of study; ~ лекцій a series
of lectures

циклiчний прикм. cyclic(al)
/ˈsaıklık(l)/; periodic /ˌpıәrıˈɒdık/;
recurring /rıˈkʌrıŋ/

цитат|а ж. quotation /kwәʊˈteıʃn/:
знайти ~у в одному з творів автора
find a quotation in an author; citation
/saıˈteıʃn/
наводити ~и

quote (from)

цитування с. quotation
/kwәʊˈteıʃn/; citing /ˈsaıtıŋ/; citation
/saıˈteıʃn/
цитувати дієсл. quote /ˈkwәʊt/;
cite /saıt/
неправильно ~ misquote

цифра ж. numeral /ˈnju:mәrәl
US: ˈnu:mәrәl/; digit /ˈdıdʒıt/: контрольна ~ check digit; figure /ˈfıgәr
US: ˈfıgjәr/
цифровий прикм. digital /ˈdıdʒıtl/:
цифровий розрив (розрив у доступі
до інформаційних технологій між
групами населення та країнами)
digital divide
цікав|ий прикм. interesting
/ˈıntrәstıŋ/: ~а гра/книга/робота
an interesting game/ book/work; ~о
знати, що … it would be interesting
to know that …; curious /ˈkjʊәrıәs/;
entertaining /ˌentәˈteınıŋ/: ~а форма
подання матеріалу entertaining manner of presenting material
найцікавіше почнеться зараз the fun’s
just going to begin

цікав|ити дієсл. interest /ˈıntrәst/:
нас ~ить саме це питання it is this
question that we are interesting in; ці
питання ~лять нашу молодь these
questions [problems] interest our
youth
цікавит|ися дієсл. be* interested
(in) /bi: ˈıntrәstıd (ın)/: він ~ься
питаннями економіки/історії he is
interested in questions of economy/
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history; ми не знаємо, чим він ~ься
we don’t know what he is interested in
цікавість ж. interest /ˈıntrәst/;
curiosity /ˌkjʊәrıˈɒsәtı/; див. тж
інтерес
цiл|е с. whole /hәʊl/: обговоримо
план у ~ому let us discuss the plan as
a whole; природа – одне ~е nature is a
whole; total /ˈtәʊtl/
цілепокладання с. aim setting
/eım ˈsetıŋ/: підготовчий етап педагогічного процесу вирішує завдання
~ proportional stage of pedagogical
process settles assignements of aim
setting
цілеспрямован|ий прикм. purposeful /ˈpɜ:pәsfʊl/: ~е формування
особистості purposeful personality
formation; ~ий вплив на свідомість
purposeful influence on the consciousness; ~ий процес purposeful
process; directed /dıˈrektıd/: ~а
діяльність directed [purposeful]
activities; ~е навчання directed
instruction; ~і вправи directed
exercises
цілеспрямован|ість ж. purposefulness /ˈpɜ:pәsfʊlnıs/: виховувати
~ість cultivate purposefulness; sense
of purpose /sens әv ˈpɜ:pәs/: ~ість
у роботі sense of purpose in work;
надавати заняттям ~ості give a sense
of purpose to oneʼs studies
цiлий прикм. 1. (ант. частковий) whole /hәʊl/; entire /ınˈtaıәr/
2. (неушкоджений) intact /ınˈtækt/;
unbroken /ˌʌnˈbrәʊkәn/
цiлісн|ий прикм. 1. integral
/ˈıntıgrәl/: вироблення ~ого ставлення
до чогось elaboration of the integral
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attitude to smth 2. (суцільний) entire
/ınˈtaıәr/: ~а система entire system;
whole /hәʊl/
цiлісність ж. 1. integrity
/ınˈtegrәtı/: ~ педагогічного процесу
pedagogical
process
integrity
2. (суцільність) entirety /ınˈtaıәtı/;
wholeness /ˈhәʊlnıs/
цілковитий прикм. 1. perfect
/ˈpɜ:fıkt/: ~а тиша perfect silence; complete /kәmˈpli:t/; entire
/ınˈtaıәr/; total /ˈtәʊtl/ 2. (абсолютний) absolute /ˈæbsәlu:t/: ~а правда
absolute truth; thorough /ˈθʌrә US:
ˈθʌrәʊ/; utter /ˈʌtәr/
цілком присл. 1. (цілковито) quite
/ˈkwaıt/: ~ правильно quite right;
perfectly /ˈpɜ:fıktlı/: це ~ очевидно it’s
perfectly clear; fairly /ˈfeәlı/: одного
прикладу ~ достатньо one example
is fairly enough 2. (повністю) fully
/ˈfʊlı/: ~ задовільна робота fully
satisfactory work; entirely /ınˈtaıәlı/: ~
поділяти чиюсь думку be entirely of
smbʼs opinion; absolutely /ˈæbsәlu:tlı/:
я з вами ~ згоден I absolutely agree
with you
~ можливо it may well be

ціль ж. aim /eım/: цілі освіти
[виховання] aims of education;
educational aims; goal /gәʊl/; target
/ˈtɑ:gıt/; див. тж мета
цільов|ий прикм. 1. (призначений для конкретної мети) target
/ˈtɑ:gıt/: ~і навчальні групи target
groups of education; target-oriented
/ˈtɑ:gıt ˈɔ:rıәntıd/: ~а програма targetoriented [special-purpose] program
2. (який є кінцевою метою) end /end/:
~е призначення end application

UKRAINIAN-ENGLISH LEARNING DICTIONARY

~е навчання (викладання) teaching by
objectives

цінитель ч. (знавець) judge
/dʒʌdʒ/ 2. (аматор) appreciator
/әˈpri:ʃieitәr/
цінити дієсл. у різн. знач. value
/ˈvælju:/;
appreciate
/әˈpri:ʃieit/:
~ літературу/музику appreciate
literature/music; estimate /ˈestımeıt/
цінитися дієсл. be* valued /bi:
ˈvælju:d/; be* appraised /bi: әˈpreızd/
цiнн|ий прикм. valuable
/ˈvæljʊәbl/: ~а інформація/порада
valuable information/advice; ~ий
робітник valuable worker; costly
/kɒstlı US: kɔ:stlı/; important
/ımˈpɔ:tnt/: ~ий документ important
document
цiннісн|ий прикм. value /ˈvælju:/:
~і орієнтації (у психології та
соціології) value systems
цiнність ж. 1. value /ˈvælju:/:
виховна ~ методу educative value
of a method; реальна ~ real value;
книга має велику ~ для студентівісториків the book will be of great
value to history students; worth /wɜ:θ/
2. (корисність) usfulness /ˈju:sfʊlnıs/
цiнності мн. ж. (культурні тощо)
values /ˈvælju:z/: духовні/загальнолюдські/інтелектуальні ~ spiritual/
human/intellectual values
цінування с. appraisal /әˈpreızl/;
estimation /ˌestıˈmeıʃn/; validation
/ˌvælıˈdeıʃn/
цінувати див. цінити
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Ч

час ч. 1. time /taım/: втрачений/
обмежений ~ /lost/limited time;
витрачати/знайти/мати ~ spend/
find/have time; виграти ~ gain
time; витрачати багато сил і ~у на
щось spend [expend] a great deal of
energy and time on smth; витримати
перевірку ~ом (про теорію тощо)
stand the test of time; вкладатися у
відведений ~ confirm to a definite time
limit; давати ~ на виконання якогось
завдання allot time for a task; забирати
багато ~у be time-consuming; за
браком ~у for lack of time; збігатися
в ~і coincide in time; обмежувати ~
підготовки до відповіді (на іспиті)
limit the time allotted for preparation;
певний ~ for some time; приділяти
багато ~у практичним заняттям
devote much time to practical work;
раціонально використовувати нав490
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чальний ~ use the teaching time to
the best possible advantage; розподіл
~у на уроці distribution of classroom
time; розподіляти ~ між роботою
та розвагами divide time between
work and game; це є питанням ~у
it’s a matter of time; ~, відведений на
навчальний предмет time allocated
to a subject; ~ дозвілля leisure time;
~ покаже time will show; ~ сплив
time is up 2. (епоха) time(s) /taım(z)/:
давні/важкі ~и ancient/difficult times;
age /eıdʒ/ 3. (період) season /si:zn/: ~
підготовки до нового навчального
року back-to-school season 4. грам.
tense /tens/: майбутній/минулий/
теперішній ~ future/past/present tense
до останнього ~у until recently; з того
~у since then; за цей ~ in this period; під ~
роботи while working; робочий ~ hours of
work; тим ~ом all the while; ~ від ~у now
and when

часом присл. 1. sometimes
/ˈsʌmtaımz/; occasionally /әˈkeıʒәnlı/;
now and then /naʊ әnd ðen/ 2. (іноді,
зрідка) now and again /naʊ әnd әˈgen/
часопис ч. magazine /ˌmægәˈzi:n
US: ˈmægәzi:n/: ~ виходить раз на
місяць the magazine comes out once
a month; journal /ˈdʒɜ:nl/: науковий
~ scientific journal; periodical
/ˌpıәrıˈɒdıkl/
частин|а ж. 1. part /pɑ:t/: більша/
гірша/краща/менша ~а greater/worse/
better/smaller part; важлива/велика/
рівна ~а important/great [large]/equal
part; ~и світу parts of the world; вони
вже пройшли ~у шляху they’ve gone
part way already; я зробив свою ~у
роботи I have done my part 2. (відділ)

department /dıˈpɑ:tmәnt/: навчальна
~а teaching department; section
/ˈsekʃn/
частка ж. 1. (деяка кількість)
bit /bıt/ 2. (частина чогось) part /pɑ:t/
3. (належна комусь частина)
share /ˈʃeәr / 4. (внесок) contribution
/ˌkɒntrıˈbju:ʃn/; grain /greın/
частков|ий прикм. partial /ˈpɑ:ʃl/:
~е безробіття partial unemployment
~і реформи piecemeal reforms

частково присл. 1. (не повністю)
partially /ˈpɑ:ʃәlı/: ці вимоги
задоволено лише ~ the requirements
are only partially met 2. (певною
мірою) partly /ˈpɑ:tlı/; in part /ın pɑ:t/
часто присл. often /ˈɒfn US: ˈɔ:fn/:
дуже ~ very often; frequently
/ˈfri:kwәntlı/: навичкою спілкування,
що ~ забувається, є вміння слухати
a frequently forgotten communication
skill is the ability to listen
досить ~ not infrequently; частіше за
все most commonly

частота ж. frequency /ˈfri:kwәnsı/:
~ вживання слова word frequency;
rate /reıt/
чверть ж. 1. (частина чогось)
quarter /ˈkwɔ:tәr/ 2. (частина
навчального року) term /tɜ:m/
чекання с. 1. waiting /ˈweıtıŋ/
2. (розрахунок на щось) expectation
/ˌekspekˈteıʃn/
чекати дієсл. 1. wait (for) /weıt
r
(fә )/: даремно ~ wait to no purpose;
await /әˈweıt/ 2. (розраховувати на
щось) expect /ıkˈspekt/
чер|га ж. 1. (люди, які чекають)
queue /kju:/: ставити в ~гу put on the
queue; (waiting) line /(ˈweıtıŋ) ˈlaın/:
491

УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКИЙ НАВЧАЛЬНИЙ СЛОВНИК

бути в ~зі на щось be in line for smth US: ˈrәʊteıt/; take* turns /teık tɜ:n/
2. (виконання чогось) turn /tɜ:n/:
через прийм. 1. (крізь) through
виконувати щось за ~гою take turns /qru:/: він пройшов ~ великі
doing smth; на ~зі next in turn
випробування he passed through many
знімати з ~ги dequeue; поставити на trials 2. (шляхом) by /baı/ 3. (при за~гу enqueue
значенні причини якогось факту) on
черговий ч. (man) on duty /(mæn) account of /ɒn әˈkaʊnt әv/; because of
ɒn ˈdju:tı (US: ˈdu:tı)/: ~ учень/учитель /bıˈkɒz әv/: ~ відсутність часу because
pupil/teacher on duty
lack of time 4. (завдяки) due to /dju
чергов|ий прикм. (наступний) (US: du:) tә/ 5. (з огляду на) in view of
next (in turn) /nekst (ın tɜ:n)/: ~е зав- /ın vju: әv/ 6. (у термінах) in terms (of)
дання/питання the problem/question / ın tɜ:mz (әv)/ 7. (через якийсь час) in
next in turn 2. (що відбувається /ın/: ~ рік in a year
в певній послідовності) regular
чернетка ж. rough copy /rʌf
r
/ˈregjʊlә /: ~а відпустка regular leave ˈkɒpı/
черговість ж. order of priority
чесний прикм. 1. honest /ˈɒnıst/:
r
/ˈɔ:dә әv praıˈɒrәtı (US: praıˈɔ:rәtı)/
бути чесним be honest; honourable
чергуван|ня с. 1. (послідовність) (амер.
honorable)
/ˈɒnәrәbl/
r
alternation /ˌɔ:ltәˈreıʃn/: правиль- 2. (справедливий) fair /feә /; faithful
не ~ня роботи і відпочинку regular /ˈfeıθfl/
alternation of work ang rest; rotation
чесність ж. 1. honesty /ˈɒnıstı/:
/rәʊˈteıʃn/ 2. (вартування) (being on) виховувати в дітях ~ cultivate honesty
duty /(ˈbi:ıŋ ɒn) ˈdju:tı (US: ˈdu:tı)/: in children; ~ – найкраща політика
розклад ~ь duty schedule; звільняти honesty is the best policy 2. (у справах,
від ~ня free from performance of duty; вчинках) fair play /feәr pleı/
watch(ing) /ˈwɒʧ(ıŋ)/
чесно присл. 1. (правдиво,
чергувати дієсл. 1. (змінювати відверто) honestly /ˈɒnıstlı/: ~
одне іншим) alternate /ˈɔ:ltәneıt/; виконувати свої обов’язки honestly
rotate /rәʊˈteıt US: ˈrәʊteıt/ discharge oneʼs duties 2. (справедливо)
2. (прошаровувати) sandwich fairly /ˈfeәlı/: діяти ~ по відношенню
/ˈsænwıdʒ US: ˈsænwıtʃ/: заняття до когось act fairly by smb
слід ~ з відпочинком study should
чеснота ж. virtue /ˈvɜ:tju:/
be sandwiched with periods of rest
честолюбство с. ambition
3. (виконувати обовʼязки чергового) /æmˈbıʃn/: юнацьке ~ youthful
be* on duty /bi: ɒn ˈdju:tı (US: ˈdu:tı)/ ambition
4. (біля хворого тощо) watch /wɒʧ/
честь ж. honour (амер. honor)
чергу|ватися дієсл. alternate /ˈɒnәr/: вважати за ~ esteem [consider]
/ˈɔ:ltәneıt/: лекції ~ються з практич- it an hono(u)r; на ~ когось/чогось in
ними заняттями lectures alternate hono(u)r of smb/smth; справа честі
with practical studies; rotate /rәʊˈteıt matter of hono(u)r
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чи спол. whether /ˈweðәr US:
ˈhweðәr/: вчитися чи ні – твоя справа
whether you learn or not is entirely up
to you; if /ıf/
чим займ.: чим …, тим … the …
the …: ~ більше, тим краще the more
the better
чималий прикм. considerable
/kәnˈsıdәrәbl/; rather big [large]
/ˈrɒ:ðәr (US: ˈræ:ðәr) bıg [lɑ:dʒ]/
чинити дієсл. 1. (робити
щось) do* /du:/; make* /meık/
2. (виконувати) execute /ˈeksıkju:t/;
fulfil /fʊlˈfıl/ 3. (здійснювати щось)
perform /pәˈfɔ:m/; carry out /ˈkærı aʊt/
чинний прикм. effective /ıˈfektıv/;
efficacious /ˌefıˈkeıʃәs/; efficient
/ıˈfıʃnt/; valid /ˈvælıd/: чинний закон
valid law
чинник ч. 1. factor /ˈfæktәr/:
взаємодійні ~и cooperating factors;
визначальний чинник master factor;
cause /kɔ:z/ 2. (рушійна сила) driving
[motive] force /ˈdraıvıŋ [ˈmәʊtıv] fɔ:s/
чинність ж. 1. (засобу) efficiency
/ıˈfıʃnsı/; efficacy /ˈefıkәsı/ 2. (документа) validity /vәˈlıdәtı/
чином: головним ~ chiefly: це
стосується, головним ~, викладачів
this applies chiefly to teachers;
найкращим ~ to the best advantage;
належним ~ in the proper manner;
таким ~ so; in such a way
чисельність ж. number /ˈnʌmber/:
фактична ~ персоналу actual number
of stuff; size /saız/: збільшувати/
зменшувати ~ груп/класів increase/
reduce the size of groups/classes
численн|ий прикм. numerous
/ˈnju:mәrәs US: ˈnu:mәrәs/: у ~их

випадках in numerous cases; multiple
/ˈmʌltıpl/; vast /vɑ:st/: ~а література
vast literature
число с. 1. (комбінація цифр)
number /ˈnʌmber/ 2. (дата) date /deıt/
числовий прикм. numeric(al)
/nju:ˈmerık(l) US: nu:ˈmerık(l)/
чистота ж. 1. (відсутність бруду)
clearness /ˈklıәnıs/ 2. (відсутність
небажаних
елементів)
purity
/ˈpjʊәrәtı/: наукова ~ експерименту
scientific purity of the experiment
читальний
прикм.
reading
/ˈri:dıŋ/: ~ зал reading-hall; readingroom
читанка ж. reader /ˈri:dәr/;
textbook /ˈtekstbʊk/
читанн|я с. reading /ˈri:dıŋ/:
вільне [швидке] ~я fluent reading;
при першому ~і цей розділ можна
опустити this section may be omitted
on first reading; ~я пальцями finger
reading; ~я по губах lip reading;
~я в ранньому віці early reading;
швидкість ~я reading speed
~ лекцій lecturing

читати дієсл. 1. read* /ri:d/: ~
вголос/виразно/повільно/
швидко read aloud/expressively/slowly/
quickly; учитися ~ learn to read; він
може ~ багатьма мовами he can read
many languagues; ~ щось в оригіналі
read smth in the original 2. (вести
лекційний курс) teach /ˈti:tʃ/ 3. (лекцію) deliver /dıˈlıvәr/: він прочитав
цікаву лекцію he delivered an
interesting lecture
читацький прикм. reader’s /ˈri:dәrz/
читач ч. reader /ˈri:dәr/: вимогливий/уважний ~ exacting/careful
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reader; відсилати ~а до якогось
джерела refer the reader to a source;
надавати ~еві можливість виконати
щось (вправу, завдання) самостійно
leave smth for the reader to do as an
exercise
широке коло ~ів the broad reading
public

чiльний прикм. 1. (видний,
значний) prominent /ˈprɒmınәnt/;
leading /ˈli:dıŋ/; notable /ˈnәʊtәbl/
2. (основний) chief /tʃi:f/
чітк|ий прикм. 1. (точний) precise
/prıˈsaıs/: ~а робота precise work
2. (виразний) clear /klıәr/: ~а відповідь
clear answer; скласти ~е уявлення
про щось form a clear picture of
smth; ~е викладення матеріалу clear
presentation of material; sharp /ʃɑ:p/
3. (визначений) clear-cut /ˈklıәr kʌt/:
~а організація уроку clear-cut organization of the lesson; well-defined
/ˈwel dıˈfaınd/: ~і завдання/цілі welldefined [clear-cut] tasks/objectives
4. (вимова) articulate /ɑ:ˈtıkjʊleıt/;
clear: ~а дикція clear utterance;
distinct /dıˈstıŋkt/
чiткість ж. clearness /ˈklıәnıs/;
accuracy /ˈækjәrәsı/: чіткість у
роботі accuracy in work; exactness
/ıgˈzæktnıs/
член ч. (спілки, товариства)
member /ˈmembәr/: дійсний член
Академії наук (full) Member of the
Academy of Sciences
член-кореспондент ч. corresponding member /ˌkɒrıˈspɒndıŋ (US:
ˌkɔ:rıˈspɒndıŋ) ˈmembәr/
членство с. membership
/ˈmembәrʃıp/; fellowship /ˈfelәʊʃıp/
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чужомовн|ий прикм. 1. (про
населення тощо) speaking another
language /ˈspi:kıŋ әˈnʌðәr ˈlæŋgwıdʒ/
2. (про вираз тощо) foreign /ˈfɒrәn
US: ˈfɔ:rәn/: ~е запозичення foreign
borrowing
чуйний прикм. delicate /ˈdelıkәt/;
tactful /ˈtæktfl/
чуйність ж. delicacy /ˈdelıkәsı/;
tactfulness /ˈtæktfʊlnıs/
чути дієсл. hear /ˈhıәr/: чим
уважніше ви слухаєте, тим більше
чуєте the more attentively you listen
the more you hear
чутливий прикм. (вразливий)
sensitive
/ˈsensәtıv/;
receptive
/rıˈseptıv/
чутлив|ість
ж. sensitivity
/ˌsensәˈtıvәtı/: абсолютний поріг
~ості absolute sensitivity
діти з підвищеною ~істю over-sensitive children

чуттєв|ий
прикм. sensory
/ˈsensәrı/: ~е сприйняття псих.
sensory perception; ~ий досвід псих.
sensory experience; sensual /ˈsensjʊәl/
чуттєвість
ж.
sensuality
/ˌsensjʊˈælәtı/
чуття с. 1. (у різн. знач.) sense
/sens/: органи ~ organs of sense;
~ нового sense of the new
2. (відчуття) feeling /ˈfi:lıŋ/: ~
власної гідності feeling of proper
dignity; ~ прекрасного feeling for
the beautiful; perception /pәˈsepʃn/:
~ дотику/простору tactual/space
perception
дефекти

органів

~

sensory

defects
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Ш
шаблон ч. 1. pattern /ˈpætn/;
sampler / sɑ:mplәr US: sæmplәr/
2. (банальність, стереотип) stereotype /ˈsterıәtaıp/; beaten track /ˈbi:tn
træk/: ~ у навчанні beaten track in
teaching; уникати ~у deviate from
the beaten track; common-place
/ˈkɒmәnpleıs/
шанс ч. chance /tʃɑ:ns US: tʃæns/:
мати ~и stand a good chance; мати
мало ~ів на успіх stand little chance
of success; це був його єдиний ~ it
was his only chance
швидк|ий прикм. 1. quick /kwık/:
~а і стисла відповідь quick and
concise replication; у ~ому темпі at
a quick pace; rapid /ˈræpıd/: ~а зміна
вражень rapid change of impressions;
надто ~ий перехід до нового
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матеріалу too rapid transition to new
material; speed /spi:d/: ~е читання
speed reading 2. (тільки про рух) fast
/fɑ:st/ 3. (негайний) prompt /prɒmpt/:
бути схильним до ~их дій be prone to
prompt action
~а відповідь ready answer

швидкість ж. speed /spi:d/:
максимальна ~ top speed; rate
/reıt/: тест на швидкість rate test; ~
забування rate of forgetting
швидко присл. 1. quickly /ˈkwıklı/:
~ говорити speak quickly; rapidly
/ˈræpıdlı/: ~ читати read rapidly;
~ переходити від однієї теми до
іншої move (on) rapidly from one
topic to another 3. (негайно) promptly
/ˈprɒmptlı/: ~ реагувати react promptly
~ переглянути сторінку skim over a
page; give a quick thumb through the page

шедевр ч. masterpiece /ˈmɑ:stәpi:s
US: ˈmæstәpi:s/: визнані ~и нашої
епохи the unquestioned masterpieces
of our epoch; справжній ~ undoubted
masterpiece; chef-d’oeuvre /ˌʃeıˈdɜ:vrә/ (pl. chefs-dˈoeuvre)
шепелявити дієсл. have* a lisp
/hæv ә lısp/
шепелявість ж. lisping /ˈlıspıŋ/
шефство с. patronage /ˈpætrәnıʤ
US: ˈpeıtrәnıʤ/: узяти ~ (над) take
over the patronage (of)
шефськ|ий прикм. patronage
/ˈpætrәnıʤ US: ˈpeıtrәnıʤ/: ~а допомога patronage assistance
шизофренія ж. schizophrenia
/ˌskıtsәʊˈfri:nıә/
широк|ий прикм. 1. wide /waıd/:
~е коло проблем a wide variety of problems; ~ий вибір тем a wide range of
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themes; broad (тж перен.) /brɔ:d/: у
~ому розумінні in the broad outlook;
spacious /ˈspeıʃәs/: ~ий погляд на
проблему spacious approach to a
problem 2. (місткий) ample /æmpl/:
~і можливості/повноваження ample
possibilities/powers 3. (обширний)
extensive /ıkˈstensıv/: ~і плани extensive
plans; abundant /әˈbʌndәnt/: надати ~і
можливості give abundant scope
широко присл. wide(ly) /ˈwaıdlı/:
~ розповсюджена думка widelyheld view; broadly /ˈbrɔ:dlı/ (тж
перен.); extensively /ıkˈstensıvlı/: ~
обговорюваний extensively discussed
шкал|а ж. (сукупність поділок
і чисел засобу вимірювання) scale
/skeıl/: ~а оцінювання розвитку
developmental scale; ~а адаптивної
поведінки псих. adaptive behaviour
(амер. behavior) scale; рухатися ~ою
move over [across, along] the scale;
traverse the scale
шкідлив|ий прикм. 1. (про
несприятливий вплив, ефект тощо)
harmful /hɑ:mfl/; adverse /ˈædvɜ:s/:
~ий вплив на довкілля adverse
environmental impact; ~і наслідки
для здоров’я adverse [harmful] health
consequences; injurious /ınˈdʒʊәrıәs/:
~а звичка injurious [bad] habit
2. (згубний) deleterious /ˌdelıˈtıәrıәs/;
detrimental /ˌdetrıˈmentl/ 3. (про
середовище) harmful; adverse; hostile
/ˈhɒstaıl US: ˈhɒstl/ 4. (для здоровʼя)
unhealthy /ʌnˈhelθı/
шкільн|ий прикм. school /sku:l/:
~а бібліотека/газета/майстерня/
рада/робота/система/фобія school
library/newspaper/workshop/board/
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work/system/phobia; ~е оточення
(середовище) school environment;
~ий вік/журнал/лікар/працівник/
психолог/табір/транспорт school age/
magazine/doctor/worker/psychologist/
camp/ transport; ~і будівлі school
premises
шкода ж. 1. harm /hɑ:m/; hurt /hɜ:t/;
injury /ˈındʒәrı/ 2. (збиток) damage
/ˈdæmıdʒ/; disadvantage /ˌdısәdˈvɑ:ntıdʒ
US: ˌdısәdˈvæntıdʒ/ 3. юр. lesion /ˈli:ʒn/
шкодити дієсл. 1. harm /hɑ:m/;
hurt /hɜ:t/; injure /ˈındʒәr/ 2. (спричиняти шкоду) damage /ˈdæmıdʒ/: ~
здоров’ю damage oneʼs health
школ|а ж. 1. (навчальний заклад)
school /sku:l/: вища/експериментальна/загально освітня/заочна/
початкова/профе сійна/с ередня
~а
higher/pilot/comprehensive/correspondence/primary/professional/
secondary school; об’єднання шкіл
amalgamation of schools; ~а з
поглибленим вивченням предметів
magnet school; віддати дитину до
~и send a child to school; вступити
до ~и go to school; закінчити ~у
finish school; перестати ходити до
~и stop away from school 2. перен.
(набування знань, досвіду) school;
training /ˈtreınıŋ/ 3. (вишкіл, досвід)
experience /ıkˈspıәrıәns/ 4. (напрям
у науці) school: заснувати ~у found
a school; належати до ~и belong to
a school; trend /trend/ 5. (напрям у
мистецтві) style /staıl/
школознавство с. school science
/sku:l ˈsaıәns/; schooling /ˈsku:lıŋ/
школяр ч. schoolboy /ˈsku:lbɔı/;
pupil /pju:pl/

~ інтернату boarder

школярка ж. schoolgirl /ˈsku:lgɜ:l/
шлях ч. 1. (напрям діяльності,
розвитку) course /kɔ:s/; path / pɑ:θ
US: pæθ/: іти торованим ~ом follow
the trodden path; way /weı/: пробивати
собі ~ у житті fight way in life; ~и
долання труднощів у вихованні ways
of overcoming difficulties in education
2. (подорож) journey /ˈdʒɜ:nı/; travel
/ˈtrævl/: на зворотному ~у on the
return journey [travel]; on oneʼs way
back
дослідним ~ом experimentally; іти
накресленим ~ом pursue; ~ом чогось by
dint of; by way of; by means of; per

шляхетн|ий прикм. noble
/ˈnәʊbl/: ~і почуття noble feelings
шляхетність
ж.
nobleness
/ˈnәʊblnıs/; nobility /ˈnәʊˈbılәtı/: ~
характеру nobility of character
шрифт ч. 1. друк. (print [printing])
type /prınt [ˈprıntıŋ] taıp/ 2. комп.
font /fɒnt/ 3. кресл. (для оформляння
креслеників) lettering /ˈletәrıŋ/
великим/дрібним ~ом in large/small
print

штат ч. (склад співробітників)
staff /stɑ:f/: ~ учителів школи the
teaching staff (of a school); зарахування до ~у inclusion in the staff;
establishment /ıˈstæblıʃmәnt/
комплектування ~ів staffing

штатн|ий прикм. (що має місце
за штатом) regular /ˈregjʊlәr/:
~а посада regular appointment; on
the stuff [establishment] /ɒn ðә stɑ:f
[ıˈstæblıʃmәnt]/; in-service /ınˈsɜ:vıs/:
~ий викладач in-service teacher
штучн|ий прикм. 1. (який є
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окремим предметом) piece /pi:s/
2. (некомплектний) single /sıŋgl/
3. (окремий) individual /ˌındıˈvıdʒʊәl/
4. (неприродний, роблений) artificial
/ˌɑ:tıˈfıʃl/: ~е освітлення artificial
lighting; ~ий розум artificial intellect,
скор. AI; man-made /ˈmænmeıd/
шука|ти дієсл. 1. look [search] for
smth /lʊk [sɜ:tʃ] fәr/: ось книга, яку ви
~ли here is the book you were looking
for; seek* /si:k/: хто ~є, той знайде
those who seek will find 2. (розшукувати) trace /treıs/: ~ти джерело
помилки trace an error to its fountain
head; hunt /hʌnt/: ~ти загублений
документ hunt for the lost document
3. (вишукувати) pick /pık/: ~ти
привід для сварки з кимось pick a
quarrel with smb 4. (невідоме) search
/sɜ:tʃ/; seek*: пояснення не треба
довго ~ти the reason is not far to seek
шум ч. noise /nɔız/: спричиняти
багато ~у make a noise in the world;
~ дуже заважає при роботі noise is a
distraction when one is working; sound
/saʊnd/: вимірювач ~у sound meter
шумов|ий прикм. noise /nɔız/: ~е
забруднення noise pollution
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2000 5. (додатково, більше) (some)
more /(sʌm) mɔ:r/: мені потрібні ще
дві книги I want two more books; any
more /enı mɔ:r/: вам потрібен ще час?
do you want any more time?; again
/әˈgen/: подумайте ще раз! think
again!; я спробую ще раз I shall try
again
ще далі further out; ще раз once more
[again]

щеплення
с. inoculation
/ıˌnɒkjʊˈleʃn/: профілактичні ~ prophylactic inoculations; довідка про ~
inoculation affidavit
щедрий прикм. 1. generous
/ˈdʒenәrәs/; liberal /ˈlıbәrәl/ 2. (багатий на щось) abundant (in)
/әˈbʌndәnt (ın)/
щир|ий прикм. 1. sincere
/sınˈsıәr/: ~е визнання вини sincere
confession of oneʼs guilt; honest
щастя с. 1. happiness /ˈhæpınıs/ /ˈɒnıst/: ~а омана an honest-to2. (удача) luck /lʌk/; good fortune goodness misapprehension 2. (відвер/gʊd ˈfɔ:ʧu:n/; luckiness /ˈlʌkınıs/ тий) frank /fræŋk/; candid /ˈkændıd/
на ~ fortunately
3. (істинний, справжній) true /tru:/
ще присл. 1. (досі) still /stıl/:
від ~ого серця from the bottom of
тенденція ще існує the tendency oneˈs heart
still persists 2. (при запереченні) yet
щирість ж. 1. sincerity /sınˈserıtı/
/jet/: інформація ще не готова для 2. (відвертість) frankness /ˈfræŋknıs/
публікування information not yet
щиро присл. 1. sincerely /sınˈsıәlı/:
ripe for publication; ця теорія ще не ~ сподіватися hope sincerely; honestly
є науково обґрунтованою the theory /ˈɒnıstlı/: ~ вірити believe honestly
is not yet scientifically established 2. (відверто) frankly /ˈfræŋklı/; can3. (з неозначеним або питальним didly /ˈkændıdlı/
займенником) else /els/: ще щось
щiльність ж. density /ˈdensәtı/: ~
something else; що ще ви хочете населення population density
сказати? what else do you want to say?
що 1. займ. (у різн. знач.) what
4. (так давно, як) as far back (as) /әz /wɒt/: точний опис того, що відбулося
fɑ:r bæk (әz)/; as early as /әz ˈɜ:lı әz/: an accurate statement of what happened;
ще у 2000 році as early [far back] as in (який) that /ðæt/: довідка навчального
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закладу про те, що … certificate from
щонайбiльше присл. at most /әt
an educational institution confirming mәʊst/; at the outside /әt ðı ˌaʊtˈsaıd/
that …; as /әz/; (це; а це) which /wıtʃ/
щонайменше присл. no less than
2. спол. that
/nәʊ les ðæn/; at the least /әt ðә li:st/
тому що because; insofar as; що б там
що-небудь (у питанні) anything
було at all hazards; anyhow; anyway
/ˈenıθıh/; (у розповідн. реченні) someщоб спол. 1. (+особ. форми дієсл.; thing /ˈsʌmθıŋ/
у різн. знач.) that /ðæt/ (+should
щорiчний прикм. annual
+inf.): необхідно, щоб вони мали це /ˈænjʊәl/; yearly /jɜ:lı US: jıәlı/
it is necessary that they should have it
щорiчник ч. annual /ˈænjʊәl/
2. (при позначенні мети з відтінком
щороку присл. (кожного року)
можливості) (so) that (+may+inf.) every year /ˈevrı jɜ:r (US: jıәr)/; yearly
/(sәʊ) ðæt/: він говорив голосно, щоб /jɜ:lı US: jıәlı/; annually /ˈænjʊәlı/
усі чули його слова he spoke loud
(so) that all of them might hear his
words 3. (як частка) in order (+to inf.)
/ın ˈɔ:dәr/: щоб уникнути будь-якої
невизначеності in order to avoid all
equivocality
щоб не without /wıˈðaʊt/ (+ger.): він не
може написати жодного рядка без того,
щоб не зробити помилки he can’t write a
line without making a mistake

щогодини присл. hourly /ˈaʊәlı/;
at every hour /әt ˈevrı ˈaʊәr/
щоденний прикм. daily /ˈdeılı/
щоденник ч. 1. record (book)
/ˈrekɔ:d US: ˈrekәrd (bʊk)/: ~ розвитку
дитини day-to-day record of a child’s
development; ~ спостережень observation record book; dairy /ˈdeәrı/:
вести ~ keep a dairy 2. (учнівський)
pupil’s mark book /pjuplz mɑ:k bʊk/
щодня присл. daily /ˈdeılı/; every
day /ˈevrı deı/
щойно присл. just (now) /dʒʌst
(naʊ)/
щомiсячний прикм. monthly
/ˈmʌnθlı/: ~ бюлетень monthly statement
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ювілей ч. 1. jubilee /ˈdʒu:bıli:/
2. (річниця) anniversary /ˌænıˈvɜ:sәrı/
столітній [сторічний] ~ centenary

юнацтв|о с. young people /jʌŋ
ˈpi:pl/; youth /ju:θ/
література для ~а juvenile literature

юний прикм. young /jʌŋ/; youthful
/ju:θfl/
юність ж. youth /ju:θ/; adolescence
/,ædәˈlesns/
юридичний прикм. juridical
/dʒʊәrıˈdıkl/; legal /ˈli:gl/; juristic(al)
/dʒʊәˈrıstık(l)/

~ факультет faculty [department] of
law

юрисдикці|я ж. jurisdiction
/ˌdʒʊәrısˈdıkʃn/: мати ~ю над чимось
have jurisdiction over smth; підлягати
чиїйсь ~ї be under the jurisdiction of smb
юриспруденція ж. jurisprudence
/ˈdʒʊәrısˌpru:dәns/; (science of) law
/(ˈsaıәns әv) lɔ:/
юрист ч. lawyer /ˈlɔ:jәr/; jurist
/ˈdʒʊәrıst/
професія ~а legal profession
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Я
явищ|е
с. 1. appearance
/әˈpıәrәns/; phenomenon /fıˈnɒmınәn
US: fıˈnɒmınɒn/ (pl. phenomena
/fıˈnɒmınә/): емпіричне та теоретичне пізнання ~ і процесів педагогічної дійсності empirical and
theoretical cognition of pedagogical
reality phenomena and processes;
звичайне/небезпечне/природне ~е
natural/hazard/common phenomenon;
природа [характер] ~а character
of phenomenon 2. (подія, випадок)
occurrence /әˈkʌrәns/; fact /fækt/
3. (стан) condition /kәnˈdıʃn/
випадкове ~е, зумовлене дослідом
artefact; artifact

явка ж. (на збори тощо) presence
/ˈprezns/; attendance /әˈtendәns/
явля|ти дієсл. (собою) represent
/ˌreprıˈzent/; be* /bi:/: Земля ~є собою
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сфероїд the Earth is a spheroid; ~ти
собою приклад be an example
явн|ий прикм. 1. (видимий)
visible /ˈvızәbl/ 2. (очевидний) evident
/ˈevıdәnt/; obvious /ˈɒbvıәs/; distinct
/dıˈstıŋkt/: ~а тенденція distinct
tendency; явний прогрес distinct
progress 3. (незаперечний) manifest
/ˈmænıfest/; patent /ˈpeıtnt US: ˈpætnt/
явно присл.
1. evidently
/ˈevıdәntlı/; obviously /ˈɒbvıәslı/; apparently /әˈpærәntlı/ 2. (відчутно)
sensibly /ˈsensәblı/
язик ч. анат. tongue /tʌŋ/
як 1. присл., част. (яким чином,
якою мірою тощо) how /haʊ/; (у
запитанні про назву, зміст тощо)
what /wɒt/: як ви гадаєте? what do
you think? 2. спол. (при порівнянні)
as /әz/: як буде сказано [зазначено,
згадано] нижче as it will be said
below; як і в разі as in the case of; як
наприклад as for instance; як такий
as such; як тільки as soon as; in the
capacity of /ın ðә kәˈpæsәtı әv/; (ніж)
than /ðæn/
як ... так і ... both … and …; як заведено
by convention; як хто/що by way of smb/
smth

якби спол. if /ıf/: ~ він був
уважним, то не зробив би так багато
помилок if he were attentive, he would
not have made so many mistakes; (as)
though /(әz) ðәʊ/
який займ. (що за) what / wɒt/;
(при предикат. прикметнику) how
/haʊ/; (…такий) as /әz/; that /ðæt/
~ завгодно some sort of

якісн|ий

прикм.

1.

(у

різн.

знач.) qualitative /ˈkwɒlıtәtıv US:
ˈkwɒlıteıtıv/; ~е дослідження qualitative research; ~і зміни qualitative
changes 2. (високої якості) of good
quality /әv gʊd ˈkwɒlәtı/
якість ж. 1. (властивість) quality
/ˈkwɒlәtı/: гурток якості quality circle;
якість викладання/освіти teaching/
educational quality; ~ підготовки
фахівців quality of specialist training
2. (перевага) advantage /әdˈva:ntıdʒ
US: әdˈvæntidʒ/; merit /ˈmerıt/
3. (клас, ступінь) grade /greıd/
4. (сорт) sort /sɔ:t/
втрачати свою ~ perish; небхідні якості
розм. goods; позитивна ~ merit; цінна ~
asset

як(о)мога присл. (при вищому
ступ.) as … as possible /әz .. әz ˈpɒsәbl/:
~ краще/скоріше/швидше as well/
soon/quick as possible
як-небудь присл. somehow
/ˈsʌmhaʊ/
якось присл. 1. (одного разу)
once /wʌns/; one day /wʌn deı/ 2. (нещодавно) the other day /ðә ˈʌðәr deı/;
lately /ˈleıtlı/ 3. (колись, як-небудь)
some time /sʌm taım/ 4. (якимось
чином) somehow /ˈsʌmhaʊ/
як-от спол. 1. (а саме) namely
/ˈneımlı/; to wit /tә wıt/; videlicet
/vıˈdi:lıset US: vıˈdelıset/ (скор.
viz.) 2. (наприклад) for example
/fәr ıgˈzɑ:mpl (US: ıgˈzæmpl)/; for
instance /fәr ˈınstәns /; as /әz/
якраз присл. just /dʒʌst/; right
/raıt/; well /wel/
якщо спол. 1. if /ıf/: ~ це взагалі
буває [існує, спостерігається, трап503
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ляється] if ever 2. (на випадок) in /klıәlı/; clear /klıәr/ 3. (виразно)
case /ın keıs/ 3. (за умови) provided distinctly /dıˈstıŋktlı/
~ виражений clearly expressed; ~
/prәˈvaıdıd/
~ б не but for; ~ тiльки provided (that); ~
тiльки ... не unless

яскравий прикм. 1. bright /braıt/
2. (блискучий) brilliant /ˈbrılıәnt/
3. (сліпучий) dazzling /ˈdæzlıŋ/
4. перен. striking /ˈstraıkıŋ/: ~ приклад
striking example
ясла мн. (для дітей) public [day]
nursery /ˈpʌblık [deı] ˈnɜ:sәrı/
ясн|ий прикм. 1. clear /klıәr/: мати
~е уявлення про щось have a clear idea
of smth 2. (про мову, стиль) distinct
/dıˈstıŋkt/: ~а пам’ять distinct memory 3. (про політику тж) coherent
/ˌkәʊˈhıәrәnt/ 4. (визначений) definite
/ˈdefınәt/ 5. (очевидний) evident
/ˈevıdәnt/; obvious /ˈɒbvıәs/: ~им
прикладом цього є щось the obvious
example of this is smth; plain /pleın/
6. (недвозначний) unequivocal /ˌʌnıˈkwıvәkl/
ясн|ість ж. 1. clearness /ˈklıәnıs/;
brightness /braıtnıs/ 2. (прозорість)
lucidity /lu:ˈsıdәtı/: ~ість думки lucidity of reasoning; clarity /ˈklærәtı/:
для ~ості припустимо, що… for
(the sake of) clarity, we assume that…
3. (очевидність) plainness /ˈpleınıs/
4. (визначеність) definiteness /ˈdefınıtnıs/ 5. (недвозначність) unambiguousness
/ˌʌnәmbıˈgjuәsnıs/
6. (зрозумілість) plainness /ˈpleınıs/
ясно безособ. 1. (зрозуміло) it is
clear /ıt ız klıәr/; it stands to reason
/ıt stændz tә ri:zn/ 2. присл. clearly
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ДОДАТОК 1. Таблиця неправильних дієслів
Неозначена форма
The Infinitive

Минулий час
Past Indefinite

Дієприкметник
Past Participle

arise
be
bear
become
begin
bind
break
bring
broadcast
build
can
cast
catch
choose
cling
come
cost
creep
cut
deal
do
draw
dwell
eat
fall
feed
feel
find
fit
forbid
forecast

arose
was/were
bore
became
began
bound
broke
brought
broadcast
built
could
cast
caught
chose
clung
came
cost
crept
cut
dealt
did
drew
dwelt
ate
fell
fed
felt
found
fit, fitted
forbad
forecast, forecasted

arisen
been
born
become
begun
bound
broken
brought
broadcast
built
cast
caught
chosen
clung
come
cost
crept
cut
dealt
done
drawn
dwelt
eaten
fallen
fed
felt
found
fit, fitted
forbidden
forecast, forecasted
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forego
forget
forgive
foresee
get
give
go
grow
have
hear
hide
hold
input
keep
know
lay
lead
lean
learn
leave
lend
let
lie
lose
make
mean
meet
pay
plead
preset
put
read
rewrite
rebuild
retell
rid
ring
rise
run
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forewent
forgot
forgave
foresaw
got
gave
went
grew
had
heard
hid
held
input, inputted
kept
knew
laid
led
leant, leaned
learnt
left
lent
let
lay
lost
made
meant
met
paid
pled, pleaded
preset
put
read
rewrote
rebuilt
retold
rid
rang
rose
ran

foregone
forgotten
forgiven
foreseen
got
given
gone
grown
had
heard
hidden
held
input, inputted
kept
known
laid
led
leant, leaned
learnt
left
lent
let
lain
lost
made
meant
met
paid
pled, pleaded
preset
put
read
rewritten
rebuilt
retold
rid
rung
risen
run
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say
see
seek
send
set
show
sit
speak
speed
spell
spend
spread
spring
stand
stick
strike
strive
swim
swing
take
teach
tear
tell
think
throw
undergo
underlie
understand
undertake
underwrite
undo
uphold
upset
win
withdraw
withstand
write

said
saw
sought
sent
set
showed
sit
spoke
sped, speeded
spelt, spelled
spent
spread
sprang
stood
stuck
struck
strove
swam
swung
took
taught
tore
told
thought
threw
underwent
underlay
understood
undertook
underwrote
undid
upheld
upset
won
withdrew
withstood
wrote

said
seen
sought
sent
set
shown
sat
spoken
sped, speeded
spelt, spelled
spent
spread
sprung
stood
stuck
struck
striven
swum
swung
taken
taught
torn
told
thought
thrown
undergone
underlain
understood
undertaken
underwritten
undone
upheld
upset
won
withdrawn
withstood
written

507

УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКИЙ НАВЧАЛЬНИЙ СЛОВНИК

ПЕРЕЛІК ІЛЮСТРАЦІЙ
Стор. 8
1. Пам'ятник засновникам Києва – Кий, Щек , Хорив і сестра Либідь,
(Monument to the founders of Kyiv – Kyi, Schek , Khoryv and sister Lybid),
м. Київ, набережна Дніпра.
2. Біг-Бен (Big Ben) – найбільший з шести дзвонів Вестмінстерського палацу, м. Лондон.
Стор. 22
1. Пам'ятник гетьману Богдану Хмельницькому. Софійська площа, м. Київ.
(Monument to Bogdan Khmelnitsky. Sofia's square, the city of Kiev).
2. Вестмінстерське Абатство (Westminster Abbey), м. Лондон.
Стор. 35
1. Музей "Золоті́ воро́та" – головна брама стародавнього Києва.
(Museum"Golden gate" – the main gate of the ancient Kyiv).
2. Букингемский дворец (Buckingham Palace), м. Лондон.
Стор. 86
1. Пам'ятник княгині Ользі, Св. Апостолу Андрію Первозванному та рівноапостольним Кирилу і Мефодію, м. Київ. (Monument to Princess Olga, St.
Apostle Andrew the first called and the apostles Cyril and Methodius in Kiev).
2. Королівське подружжя приймає парад гвардійців Гренадерського гвардійського полку Її Величності. (The Royal couple takes parade of the guards'
Grenadier guards regiment of Her Majesty). Букингемский дворец, м. Лондон.
Стор. 94
1. Музей води у Міському саду (кол. Царський сад), м. Київ.
(Museum of water in the City garden).
2. Музей-театр Сальвадора Далі. (Тheatre-Museum of Salvador Dali),
м. Лондон.
Стор. 96
1. Майдан Незалежності та вул. Хрещатик, м. Київ.
(Independence square and Khreschatyk street).
2. Ліхтарі на набережній Темзи. Тауер.
(Lanterns on the river Thames. The tower of London).
Стор. 122
1. Пам'ятник жертвам голодомору в Києві.
(Мonument to victims of Holodomor in Kyiv).
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2. Кам'яні леви – вічні символи Лондона.
(Stone lions – eternal symbols of London).
Стор. 130
1. Фонтан-пам'ятник засновникам Києва на Майдані Незалежності.
(Fountain-monument to the founders of Kiev on Independence square).
2. Лондонське око (London Eye) - одне з найбільших коліс огляду у світі.
Стор. 132
1. Пам'ятник Тарасові Шевченку (Monument Of Taras Shevchenko) в м. Києві.
2. Меморіал принца Альберта в Кенсінгтонському парку в Лондоні.
(Memorial to Prince albert Kensington gardens in London).
Стор. 135
1. Києво-Печерська лавра (Kiev-Pechersk Lavra).
2. Пам'ятник адміралові Нельсону на Трафальгарській площі, м. Лондон.
(Monument to Admiral Nelson in Trafalgar square).
Стор. 184
1. Туманний дзвін – візитна картка Херсонеса Таврійського, АР Крим.
(Fog bell is a visiting card of Khersones, Crimea).
2. Червоні телефонні будки на вулицях – ще один символ Лондона.
(Red telephone booths on the streets – another symbol of London).
Стор. 197
1. Музей "Писанка" – відділ Коломийського музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття. ("Museum "Pysanka", as the Department of Kolomyya
Museum).
2. Башта Сент-Мері Екс – Лондонський "Огірок" – діловий центр Лондона.
(The tower of St Mary's Ex – London Cucumber – business centre of London).
Стор. 198
1. "Дім з химерами" ("House with chimeras") – музейно-культурний центр
"Шедеври мистецтва України", м. Киев.
2. Кентерберійський собор (Canterbury Cathedral), м. Лондон.
Стор. 199
1. Монумент-скульптура "Батьківщина-Мати" (Monumental sculpture
"Motherland"). Національний музей історії Великої Вітчизняної війни,
м. Київ.
2. Королева Англії Єлизавета ІІ (the Queen of England Elizabeth ІІ).
Стор. 226
1. "Ластівчине гніздо", АР Крим ("Swallow's nest", Crimea).
2. Замок Эйлен Донан (Eilean Donan Castle),
Шотландия
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Стор. 232
1. Міст імені Є. О. Патона (Bridge named after E.O. Paton), м. Київ.
2. Тауєрський міст (Tower Bridge), м. Лондон.
Стор. 249
1. Пам'ятник Святому князю Володимиру Великому, Хрестителю Русі
– символ м. Київа. (Monument to Prince Vladimir the Great, the Baptist in –
symbol of Kiev).
2. Один з символів м. Лондона – пам'ятник Леву зі щитом. (One of the
symbols of London – Monument Lion with a shield).
Стор. 288
1. Турецька фортеця Ені-Калє (Turkish fortress Yeni-Kalye), м. Керч.
2. Стоунхендж, графство Уілтшир. (Stonehenge, Wiltshire county).
Стор. 311
1. Пам'ятник герцогу Дюку де Рішельє (Monument to the Duke of Duke de
Richelieu), м. Одеса.
2. Пам'ятник Шерлоку Холмсу (Monument to Sherlock Holmes), м. Лондон.
Стор. 385
1. Одеський національний театр опери та балету (Odessa National Opera
and Ballet Theatre), м. Одеса.
2. Театр Колізей (Coliseum Theatre), м. Лондон.
Стор. 412
1. Народний артист України Богдан Ступка (People's Artist of Ukraine
Bohdan Stupka), м. Київ.
2. Ансамбль "Бітлз" ("The Beatles"), м. Ліверпуль.
Стор. 449
1. Київський трамвай (Kyiv tram), м. Київ.
2. Лондонський омнібус – ще один символ британської столиці (London
omnibus – another symbol of the British capital).
Стор. 461
1. Храм-маяк Святого Миколая (Temple Lighthouse St. Nicholas), АР Крим.
2. Акведук Понткисиллте (Pont-Cysyllte Aqueduct) , Валле.
Стор. 462
1. Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича (Chernivtsi
National University named after. Fedkovych), м. Чернівці.
2. Кембриджський університет (University of Cambridge), графство Кембриджшир.
Стор. 475
1. Гуцули грають на трембітах... (Guzuls play trembita...), Буковина.
2. А шотландці – на волинці (A Scots – the bagpipes).
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Стор. 482
1. Хотинська фортеця (Fortress of Khotyn), м. Хотин.
2. Замок Единбурзький (Edinburgh Castle), м. Единбург, Шотландія.
Стор. 485
1. Монумент Петру Сагайдачному до 470-річчя Хотинської битви
(Monument Sahaidachny to 470 anniversary of the Battle of Khotyn), м. Хотин
2. Шлях Гігантів, Північна Ірландія. (Giant's Causeway, Northern Ireland).
Стор. 486
1. Вітряки на Закарпатті. (Windmills in Transcarpathia).
2. Парк замку Віндзор біля Лондона. (Windsor Castle Park near London).
Стор. 489
1. Пам'ятник шахтарю – символ м. Донецька. (Miner Monument – a symbol
of Donetsk).
2. Гірничопромисловий Бленавон, Уельс. (Mining Blenavon, Wales).
Стор. 490
1. Київський академічний театр ляльок. (Kyiv Academic Puppet Theatre).
2. Площа Пікаділлі у Лондоні. (Piccadilly Circus in London).
Стор. 495
1. Собор Святого Юра (St. George's Cathedral), м. Львів.
2. Замок Керлаверок (Castle Kerlaverok), Шотландія.
Стор. 498
1. Маріїнський палац у Києві – державна резиденція Президента України.
(Mariinsky Palace in Kiev – the residence of the President of Ukraine).
2. Віндзорський замок – резиденція британських монархів (Windsor Castle
– the residence of British monarchs), м. Віндзор, графство Беркшир.
Стор. 501
1. Оболонська набережна Дніпра (Obolon quay of Dnepr), м. Київ.
2. Набережна Темзи (Thames Embankment), м. Лондон.
Стор. 502
1. Народний артист України Назарій Яремчук (Nazar Yaremchuk), м. Чернівці.
2. Найвідоміший співак Великобританії сер Елтон Геркулес Джон (Sir
Elton Hercules John).
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