UNIT 1

have a passion for - мати велику любов до

1.1 Vocabulary

have an impact on - мати значний вплив

accessible - доступний

hero - герой

appeal - той, що подобається

inclined towards - мати нахил до

appealing - привабливий

keen to do sth - мати здібності

armour - броня

lenient - прихильний

attend a lecture - відвідувати лекцію

major in - спеціалізуватися у

be of interest to - бути зацікавленим у

management - управління

bully - особа,яка знущається над кимось

music industry - музична індустрія

chemical composition - хімічний склад

nutrition - поживність

core - головний

principle - засада

deepen your knowledge - поглиблювати
знання

scrape through - утилізувати

design - дизайн
disruptive - порушуючий стан речей
dyslexic - той, хто має порушення читання,
дислексію
engaging - цікавий
enrol on a course - записатися на курс
fall behind - відставати
get a degree - отримати науковий ступінь
get a scholarship - отримати стипендію
get expelled (from school) - бути виключеним
із школи

self-disciplined - дисциплінований
settle down - осісти
sit an exam - здавати іспит
strict - суворий, вимогливий
swot - ботанік
villain - поганий герой
work in the field of - працювати у сфері
write a dissertation - написати дисертацію
youth culture - молодіжна культура
1.2 Grammar
annoying - неприємний

get top marks - отримувати найкращі оцінки

complain about - скаржитися на

gifted - обдарований

disturb - потурбувати

give a lecture - дати лекцію

educationalist - методист, освітянин

give up on - припинити щось робити

fidget - бавитися

go into - почати чимось займатися

hand in - вручити

go on to - продовжувати робити щось

handwriting - почерк

graduate - закінчувати навчання,
завершувати курс

learning disorder - труднощі у навчанні
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lose your temper - вийти з себе

witness - бути свідком

make a successful living - мати щасливе
життя

1.4 Reading

pay attention in class - звернути увагу у класі
1.3 Listening
accurately - акуратно
association - спілка
chase - ганятися
earliest memory - перші спогади

a great deal - сильно
academic training - академічна підготовка
acquire a skill - набути навички
advance - прогрес
bang on the head - вдарити по голові
be found unconscious - знайти непритомним

give a speech - виголосити промову

be hit by lightning - бути вдаренним
блискавкою

have a clear memory of - мати чіткі спогади

be left unconscious - знепритомніти

have a distant memory of - мати
довгострокову пам’ять

be made up of - складатися з

have a good memory for - мати добрі спогади
про
have a memory like a sieve - мати слабку
пам’ять
have a photographic memory - мати
фотографічну пам’ять
have a terrible memory for - мати жахливу
пам’ять
have a vague memory of - мати нечітку
пам’ять
have a vivid memory of - мати чіткі спогади
improve your memory - покращити свою
пам’ять
jog your memory - тренувати свою пам’ять
lose your memory - втратити пам’ять
make up - придумати
memorise - запам’ятати
narrative - оповідання
squirt - штрикнути
visualise - уявити
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be struck by lightning - бути вдаренним
блискавкою
be the brains behind sth - бути мозковим
центром
boot - багажник
brainstorm - робити мозковий штурм
brainy - розумний
bring about - довести
charge royalties - отримувати роялті
come out of a coma - вийти з коми
compensate for - компенсувати
complex - комплекс
develop a desire - заохотитися
essential part - істотна частина
fall into a coma - впасти у кому
feel an urge - відчувати бажання
geometric pattern - геометричний малюнок
get an urge - мати велике бажання
have a brainwave - мати несподіване
осінення

have sth on the brain - про щось постійно
думати

fancy - елегантний

knock sb out - відправити у нокаут

handedness - тенденція користуватися
певною рукою

lose consciousness - знепритомніти

hemisphere - півкуля

modest - невибагливий

left-handed - людина, яка користується
лівою рукою

nerve cell - нервова клітка
neurotransmitter - нейропередавач
number theorist - науковий теоретик
overnight - nagle, з дня на ніч
payphone - телефонна будка
personality - особа
rack your brains - зламати голову
recall - згадати
recover from an injury - видужати від
regain consciousness - опритомніти
release - випускати
remain a mystery - залишатися загадкою
remarkable - дивовижний
savant syndrome – синдром саванта
(хвороба, при якій особа має неабиякі
здібності)

left-hander - лівша
natural inclination - природні схильності
perception - бачення
swap - міняти, замінювати
tend to do sth - мати схильність до
urge sb to do sth - заохочувати когось
зробити щось
1.6 Speaking
appear - видавати себе
based on - оснований на
certainly - напевно
certainty - впевненість
clearly - точно, зрозуміло
confused - згублений
definitely - точно

sharpen a skill - шліфувати здібності

determined - рішуче налаштований

solve a mystery - розв’язати загадку

enthusiastic - сповнений ентузіазму

suffer an injury - постраждати від травми

expression - вираз

telephone exchange - телефонна станція

hard to be sure - важко бути впевненим

unlock - разблокувати

intend to - має намір

vision - бачення

judging by - судячи з

wire - кабель

obvious - очевидний

1.5 Grammar

pedestrian - пішохід

clumsy - незграбний

pull out - виїхати

enable - дозволити

relieved - відчути полегшення
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thrilled - бути в захваті

reception - прийом

uncertainty - невизначеність

refreshments - прохолодні напої

1.7 Use of English

reject - відмовити

address - звернутися до (теми)

reprimand - оголосити догану

announcement - оголошення

require - просити

assembly hall - актова зала

tell sb off - відмовити комусь

be up to your eyes in - занадто, досить

the Crown Jewels - ювелірна колекція
британської Королевської корони

chapel - капличка
consist of - складатися
custom - звичка, традиція
confiscate - конфіскувати
dazzle - засліпити
deal with - мати справу
delighted - задоволений
demolish - знести, зруйнувати (будинок)
exchange student - студент по обміну
exchange trip - поїздка по програмі обміну
get-together - зустріч
greet - вітати
guided tour - екскурсійний тур
hold - проводити
host family - родина, що приймає когось
in honour of - на честь
incidentally - випадково
leave sth out - полишити когось
omit - пропустити
postpone - відкласти, перенести
pull down - знести, розібрати (будинок)
put sth off - відкласти щось
put up with - миритися з чимось
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turn sb down - відмовити комусь
welcome party - вітальна вечірка
welcome speech - вітальна промова
1.8 Writing
apply for a position - подавати заяву на
посаду
at your convenience - у зручний для
пана/пані час
be passionate about - бути захопленим
діяльністю
childcare - догляд за дитиною
competent user of - компетентний
користувач
considerable - значний
contribute to - внести свій внесок у
coordinate - координувати
covering letter - супровідний лист
dedicated member of - зацікавлений член
(чогось)
excellent command of - вправне володіння
чимось
gain work experience - отримати трудовий
досвід
health and safety regulations - інструкції зі
здоров’я та безпеки

image editing software - комп’ютерні
програми
in response to - у відповідь на
kindergarten - дитячий садок

daring - сміливий
excel in - досягти успіху
fair-minded - справедливий

lead a team - керувати групою

feel strongly about sth - мати сильні почуття
стосовно

leadership skills - уміння управляти

(be) full of oneself - бути зарозумілим

meet deadlines - дотримуватися терміну
виконання

good-natured - лагідний, доброзичливий

part-time job - робота на неповний день
practical experience of - практичний досвід
pre-schooler – дошкільник, дошкільного віку
proven ability to - підтверджена можливість

have a love of learning - любити вчитися
honest - щирий, чесний
hopeless - безнадійний
humble - смиренний, скромний

pursue a career - розвивати певну кар’єру

imaginative - творча людина, людина з
багатою уявою

relevant - відповідний

insecure - невпевнений у собі

sit in - засідати

intellectual - інтелектуальний

staff - персонал

kind-hearted - добрий, сердечний

summer job - літня зайнятість

laid-back - розслаблений

supervise - наглядати

larger than life - більше, ніж життя

valuable - цінний

level-headed - розсудливий

volunteer - працювати волонтером

make sb feel at ease - дати іншим
можливість почувати себе комфортно

welcome an opportunity - скористатися
можливістю
well suited - відповідний, придатний до
чогось

moody - капризний
party - вечірка

well-developed - добре розвинений

pay attention to detail - приділяти увагу
деталям

work alongside - працювати поруч

perceptive - проникливий

work placement - стаж, робочий досвід

plan in advance - планувати заздалегідь

UNIT 2

self-centred - егоцентричний

2.1 Vocabulary

self-conscious - сором’язливий

adventurous - сміливий, відважний

self-critical - самокритичний

affectionate - чуйний

short-tempered - вибуховий, дратівливий

agreeable - приємний

small talk - розмова на поточні теми
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sociable - товариський, свійський

brain damage - пошкодження мозку

speak up - говорити, промовляти

confusion - дезорієнтація, розгубленість

spontaneous - спонтанний

fall for - полюбити

strong-willed - сильний, налаштований

fall in love with - закохатись у когось

tactful - гречний, тактовний

fancy - подобатись

the life and soul of the party - душа компанії

feature - риса

think outside the box - творчо мислити

generosity - щедрість

thorough - докладний, скрупульозний

go out with - зустрічатись з

trusting - той, кому можна довіряти

heartbroken - з розбитим серцем

witty - дотепний

(be) madly in love with - бути закоханим у

2.2 Grammar

measure - міра

assume - припустити

novelist - письменник

compassionate - співчутливий

nun - черниця

drift apart - віддалятися один від одного

(be) obsessed with - бути одержимим (мати
пунктик щодо чогось)

late - останній
long-distance relationship - зв’язок на відстані
lose touch - втратити контакт
love at first sight - кохання з першого
погляду

passionate - палкий
pleasure - задоволення
pressure - тиск
reduced - знижений

make an impression - справити враження

relationship - зв’язок

mantelpiece - камін

see sb - зустрічатися

pluck up the courage - стати мужнім для

self-sacrifice - самопожертва

propose to sb - комусь запропонувати

shrine - святиня

remain - залишати(ся)

split up with - розділити

separate from sb - відділити від

unconditional - безумовний

slip down - впасти

worship - обожнювати

widowed - овдовілий

2.4 Reading

2.3 Listening

adjust - допасувати

addiction - залежність

agonizing - агонізуючий

adore - захоплюватися

astonishment - здивування

be attracted to - любити, тягнутися до

bachelor pad - холостяцька квартира

© Pearson Central Europe 2022

be up to sth - щось планувати

footrest - підставка під ноги

bend - згинати

from the corner of your eye - краєм ока

bloodcurdling - від якого стигне кров

furnished - умебльований

box-office success - касовий успіх

gaze - дивитися

brighten - прикрасити

get yourself into - потрапити у (ситуацію)

broad accent - виразний акцент

give a wave - хвалити

carer - опікун

glance - кинути оком

chest - грудна клітка

glimpse - погляд

collarless - без коміра

good company - добре товариство

confidently - впевнено

grimace - гримаса

contorted - скривлений

grip - хватка

crack - тріщина

have nothing in common - не мати нічого
спільного

crouch down - повзти на карачках
cushioned - унебезпечений
deaf - глухий
decent - порядний
deceptively - оманливо
delight - захват
dependent - залежний
disabled - відключений, нездатний
emerge - виникати
entirely - цілковито
face a challenge - стикнутися з викликом
faint - знепритомніти
feeble - слабий
fence - паркан
find common ground - знайти спільну мову
firmly - стійко
flicker across - продивитися
flinch - здригнутися

hesitate - вагатися
keyhole - замкова щілина
knuckle - суглоб
let out a groan - простогнати
make an effort - зробити зусилля
manipulate - маніпулювати
minder - опікун
neurotic - невротичний
passage - фрагмент
peaceful - мирний
peep - підглядати
peer - визирати
position - позиція
push through - просувати
put sb in a head-lock - взяти когось в замок
screenwriter - сценарист
scrubs - форма
shaggy - кудлатий, поношений
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sheepskin - овеча шкіра

firstborn - перша дитина

solidly built - добре збудований

fussy eater - вередливий в їжі

spacious - просторий

protective - захисний

stare - пялитися

reliable - надійний

steadily - неухильно

sibling - родич(брат або сестра)

stiffen - ставати жорстким

undivided attention - нероздільна увага

straighten - вирівнятися

well-behaved - гречний

swallow - проковтнути

2.6 Speaking

tasteful - елегантний

all of a sudden - раптово

tilt - кивок

attend a workshop - брати участь у майстеркласі

tremulous - тремтячий
twist your mouth - скривитися
uncharacteristically - незвично
unearthly - нелюдський
unkempt - неохайний
wonder - дивуватися
wood burner - комин на дровах
wool throw - вівняна накидка
2.5 Grammar
accustomed to - звиклий до
argumentative - доказовий
attentive - уважний
boss sb around - керувати кимось
bursting with confidence - сповнений
упевненості

funnily - смішно, дивно
get the hang of - зрозуміти
have a go - спробувати
initially - спочатку
memorable - пам’ятний
out of the blue - раптово
pour with rain - немов злива
predictably - передбачувано
unexpectedly - раптово
2.7 Use of English
accidents happen - випадки трапляються
binge-watch - дивитися без перерви
bitterly disappointed - гірко розчарований
break the law - порушити закон

carefree - безтурботний

burst into tears - розплакатися

carry out research - проводити дослідницьку
діяльність

casual acquaintance - несподіване
знайомство

(be) the centre of attention - бути в центрі
уваги

common sense - здоровий глузд

feel left out - відчувати себе покинутим
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deeply depressed - у глибокій депресії
deeply disappointed - глибоко розчарований

equally important - однаково важливий

shrug your shoulders - знизати плечима

flatmate - сусід по квартирі

sleep badly - погано спати

free spirit - вільний дух

smile politely - чемно всміхатися

full-time course - денний навчальний курс

soulmate - однодумець, рідна душа

go out - виходити

spare room - вільна кімната

hang around - зустрічатися у певному місці

strong feeling - сильне почуття

have a baby - народити дитину

supremely confident - супер впевнений

have a day off - мати вихідний день

turn up - з’явитися

have a laugh - посміятися

vivid imagination - бурна уява

have a shower - помитися

2.8 Writing

healthy lifestyle - здоровий спосіб життя

adolescence - підростковий вік

high standards - високі стандарти

apparently - очевидно

highly intelligent - високоінтелігентна

attract sb’s attention - привертати увагу

keep quiet - мовчати

come of age - досягти повноліття

like-minded - однодумці

cope with - справлятися

look miserable - виглядати нещасним

differ - відрізнятися

loud and clear - голосно і чітко

embarrassment - зніяковілість

meet the requirements - відповідати
вимогам

envy - заздрити

nasty habit - погана звичка
neat and tidy - чітко і акуратно
painfully shy - болісно сором’язливий
perfectly normal - цілком нормальни1
post a video - опублікувати відео
quiet life - тихе життя
reach an agreement - досягти угоди
roar with laughter - сміятися вголос
sense of humour - почуття гумору
set high standards - визначити високі
стандарти
share an interest - мати спільні інтереси
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for the common good - задля спільного
добра
gender-based stereotype - стереотип
гендерного плану
gossip - плітки
heartbreak - розбите серце
hold sb’s attention - утримувати увагу
in equal measure - у рівній мірі
outweigh - переважити
regardless of - незалежно
roller coaster ride - американські гірки
self-doubt - сумніватися в собі
UNIT 3

3.1 Vocabulary

on the coast - на узбережжі

ancient - стародавній

on the outskirts - у передмісті

at the roundabout - на перехресті

on-street parking - вулична парковка

at the town hall - у мерії

open-air market - ринок просто неба

at the traffic lights - на світлофорі

pavement - бруківка

ban - заборона

pedestrian zone - пішоходна зона

bustling - жвавий, активний

pedestrianisation - закриття руху для
транспорту, вулиця для пішоходів

cobbled street - замощена вулиця
cycle lane - доріжка для велосипедів
daily commute - доїзд, дорога (на роботу, у
школу)

picturesque - мальовничий
popular with - популярний у
preserve - зберігати

destination - пункт призначення

quaint - симпатичний

determined - рішуче налаштований

reliable network - надійна мережа
(транспортна)

drainage system - система дренажу
early hours - ранішні години
emission - емісія, викиди
famed for - відомий за
fine sb - виписати штраф
flourish - розквітати
get a facelift - зробити підтяжку обличчя
home town - рідне місто
in decline - в занепаді
in the city centre - у центрі міста
in the park - в парку
in the suburbs - у передмісті
inhabitant - мешканець
limit - обмеження
mayor - мер
medieval - середньовічний
noise pollution - шумове забруднення
on the border - на кордоні
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replace - замінити
resident - мешканець
rolling hills - горбиста місцевість
scenery - ландшафт
shabby - занедбаний
smooth - гладкий
surface - поверхня
street furniture - мала архітектурна форма
surround - оточувати
tarmac - асфальт
tweet - цвіркати, писати у твіт
underground car park - підземний паркінг
urban - міський
urban development - міська забудова
vibrant - енергійний
vibrant colour - яскравий колір
within 500 metres - у діаметрі 500 метрів

within easy reach - на близькій відстані
within walking distance - доступна для
пішохода відстань
3.2 Grammar
chart - таблиця
embark on - зайти на

provider - провайдер

residential area - жилий масив
run low on sth - закінчуватися
second home - другий дім

first-aid course - курс першої допомоги

self-contained flat - помешкання зі
зручностями

route - траса

smart house - розумний дім

set off - вирушити

social housing - соціальне житло

take a chance - скористатися шансом

solar panel - сонячні панелі

top-of-the-range - найвищого класу

sustainable - стійкий, сталого розвитку

voyage of a lifetime - поїздка, про яку мріяв
все життя

store - розміщати, зберігати

3.3 Listening

tower block - башта, висотка

affordable - доступний

well-established - визнаний, той, що гарно
себе зарекомендував

casino - казіно

wireless - бездротовий

co-housing - проживати спільно

3.4 Reading

communal - спільний, комунальний

alert - увага

communal house - омунальний будинок

be/become second nature to sb - Бути або
стати другою натурою

disposable income - гроші на витрати
dock - прибути до порту, у док
domestic chore - домашні справи
homeowner - господар будинку
household - домогосподарство
household appliance - домашні пристрої
housing development - будівництво житла
light fixture - світове оздоблення

blanket - ковдра
blazing - палаючий, яскравий
canvas camp bed - ліжко у наметі
carve wood - різьблене дерево
central heating - центральне отоплення
cramped - тісний
damp - вологий
directions - напрямки

multi-storey car park - багатоповерховий
паркінг

drag - тягнути

neighbourly - сусідський

draughty - з протягом, вітряний

profitable - прибутковий

en suite bathroom - ванна у покої
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enjoy your own company - гарно себе
почувати на самоті
fireplace - комин
fitted kitchen - кухня вбудована
flickering fire - живий вогонь
flint and steel - кресало
have a hairy moment - стати лячно
inaccessible - недоступний
keep a cool head - зберігати спокій
keep your wits about you - бути скритним
kit - набір
minimalist - мінімалістичний
not be everyone’s cup of tea - не всім
подобатися
practise what you preach - жити згідно з
принципами

excuse - виправдання
laundry basket - корзина для прання
nightmare - жах
pile - стос
slob - жлоб
stale - черствий
3.6 Speaking
agree - погодитися
compromise - йти на компроміс
course of action - напрямок дій
go halves - поділити навпіл
hall of residence - приймальня
meet halfway - піти на компроміс
object - предмет
privacy - приватність

rely on - покладатися на

rent - винайм

remote - дистанційний

security - безпека

run wild - вирватися на волю, позбутися
контролю

share a room - ділити кімнату

running water - водопровід
sauna - сауна
snug - щільний
supplies - припаси
tan a skin - засмагати
tribe - плем’я
trunk - хобіт
wilderness - дика природа
3.5 Grammar

split the cost - розділити кошти
3.7 Use of English
breathtaking - захоплюючий
inn - господа, готель
movie set - площадка для зйомки фільму
shoot - sesja зйомка
stunning - приголомшливий
tourist spot - туристичне місце
3.8 Writing

bin bag - мішок для сміття

all in all/all things considered - враховучючи
всі чинники

disgusting - бридкий

appreciate - цінити

drawer - шухляда
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argue for/against sth - аргументувати за або
проти

can’t be bothered to do sth - не мати
бажання щось робити

average cost - середня ціна

carbon emission - викиди вуглецю

balance - баланс

cautious - обережний

benefit - користь

chain store - мережевий магазин

bills - рахунки

check up on - перевірити

common - спільний

clothing industry - легка промисловість

convenient - зручний

cut down on - обмежити вживання

convincing - переконливий

decompose - розкладатися

downside/drawback - вада

delivery - доставка

equally - рівноцінно

double - подвійний

experience - досвід

enter your PIN - внести код PIN

go missing - зникати

ethical values - етичні цінності

interfere - втручатися

employment policy - трудовий кодекс

kitchen facilities - кухонні прилади

environmental impact - вплив на оточуюче
середовище

likewise - подібно
maintain order - підтримувати порядок
on balance - на балансі
potential - потенціальний
persuasive - переконливий

garment - одяг
generate - генерувати
go bargain-hunting - шукати вигідні
пропозиції

pros and cons - за і проти

have a bad reputation - мати погану
репутацію

rental price - ціна винайму

high street - головна вулиця міста

sense of community - відчуття спільноти

impulse purchase - імпульсивна покупка

supervisor - супервайзор

latest - найновіший

supportive - той,що підтримує

life expectancy - очікувана тривалість життя

UNIT 4

local brands - місцеві марки

4.1 Vocabulary

look out for - шукати

average - середній

mass-produced product - вироб масового
виробництва

bargain price - вигідна ціна
be on a limited budget - мати обмежений
бюджет
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online shopping - онлайн покупки
opt for - вибрати щось

pay out - заплатити за щось

auction house - аукціонний дім

pick-up - вибір

bric-a-brac - недорогі витвори мистецтва

polluter - забруднювач

car boot sale - вуличний продаж

put sth aside - відкласти щось

checked bag - базарна сумка

responsible attitude - відповідальне
ставлення

claim sth - вважати

responsibly - відповідально
send sth back - щось відіслати
shop around - шукати у магазинах
shop locally - купувати у місцевих магазинах
sportswear - спортивний одяг
spring up - вирости
support local producers - підтримувати
місцевих виробників
synthetic fabric - синтетична тканина
tempting - привабливий
textile waste - текстильні викиди
throw-away society - конс’юмеризм
treat yourself to - пригостити себе
4.2 Grammar
be concerned about - перейматися чимось
dye your hair - пофарбувати волосся
form a band - сформувати групу
hold sth up - тримати щось
risky - рисковий
save up for - економити для
staff entrance - вхід для персоналу
stage - сцена
transfer money - переводити гроші
4.3 Listening
antiques market - антикварний ринок
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clutter - безладдя
domestic - домашній
fashionable - модний
flea market - блошиний ринок
get hold of - отримати
lost property - загублена нерухомість
market stall - кіоск на ринку
old-fashioned - старомодний
online auction - онлайн аукціон
ornament - оздоблення
personal belongings - персональне майно
pre-owned goods - секонд-хенд
reasonably-priced - помірні ціни
rotten food - зіпсована їжа
second-hand clothes - одяг секонд-хенд
stallholder - хазяїн риночного кіоска
unclaimed - незатребуваний
unwanted - небажаний
used goods trade - торгівля секонд хендом
4.4 Reading
afford to do sth - дозволити собі щось
зробити
annoying - дратуючий
annual - щорічний
available - наявний
be broke - бути банкрутом

be loaded - бути заможним

in demand - популярний

be rolling in money - купатися у грошах

jar - банка

be short of money - мати мало грошей

label - марка

be well-off - бути заможним

leftover - залишки

bid - пропозиція

limited edition - лімітоване видання

bid for sth (in an auction) - запропонувати
щось на аукціоні

live from hand to mouth - перебиватися

broadcast - транслювати
business empire - бізнес имперія
catch the bug - зловити комаху
cause - справа, мета
come up for auction - виставитись на аукціон
consumer behaviour - поведінка споживача
contribute - зробити внесок
cuddly - милий
cult following - група фанів
disability - неповносправність
disabled - неповносправний
donate - подарувати
enterprising - підприємливий
entertainer - артист
fetch - взяти
find it hard to make ends meet - ледь
зводити кінці з кінцями
fundraise for charity - збирати гроші на
благодійність

make a fortune - заробити купу грошей
make a profit - отримати прибуток
make money - заробити грошей
meaning of life - мета життя
on trend - модний
place a bid - поставити на лот (в аукціоні)
put sth up for sale - виставити на продаж
raise money - зібрати гроші
refuse - відмовити
resell - перепродати
reveal - відкрити
shredder - шредер
step in - вступити у
streetwear - вулична мода
sum of money - сума грошей
take on a challenge - відповісти на виклик
winning bid - виграти лот
wheelchair - інвалідний візок
value - цінність

have money to burn - смітити грошима

4.5 Grammar

hold an auction - провести аукціон

bother - хвилювати

human trafficking - торгівля людьми

bracelet - браслет

hyped - розрекламований

exchange - обмін

increase (your) earnings - підвищити свої
доходи

hang out - зустрічатися
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in advance - з випередженням

get a discount - отримати знижку

it’s a pity/it’s a shame - шкода

guidance - керівництво

rash - висипання на шкірі

interest on a loan - відсотки по позиці

receipt - рецепт

luxurious - розкішний

take sth back - віддати щось

miss an opportunity - пропустити можливість

4.6 Speaking

money-off voucher/coupon - ваучер/купон

choice - вибір

open a bank account - відкрити банківський
рахунок

delivery truck - вантажівка доставки
eye-catching - той, що впадає в око
get the message - отримати послання
halfway across town - посеред міста
interact with sb - з кимось контактувати
justify - обгрунтувати
leaflet - листівка
locally grown - вирощувати у місцевих
умовах
miraculous - чудовий
on second thoughts - передумати
order sth online - замовляти щось онлайн
poorly - кепсько, слабо
take effort - прикласти зусилля
time-consuming - той, що вимагає багато
часу
4.7 Use of English
a penny saved is a penny earned - збережені
гроші-зароблені гроші
allowance - виплата (грошова)
disadvantaged - той, що потерпає від
ситуації
financial advisor - фінансовий консультант,
радник
gain - завоювати
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permit - дозвіл
pocket money - кишенькові гроші
reduction in the price - зниження ціни
run a seminar - провести семінар
save for a rainy day - зберегти на чорний
день
savings account - зберігальний рахунок
stock of - запас
succeed in - стати успішним у чомусь
waste money - смітити грошима
4.8 Writing
accuse sb of - обвинувачувати когось у
approach - підхід
bowling alley - кегельна доріжка
discriminate against sb - дискримінувати
проти
draw sb’s attention to - звернути чиюсь увагу
до
embarrassing - ніяковий, незручний
feel offended - відчувати себе скривдженим
humiliated - приниженний
incident - випадок, інцидент
kick sb out - викинути когось
make a complaint - поскаржитися

on behalf - від імені
overreaction - надмірна реакція
policy - засади
reason with - міркувати, аргументувати
reconsider - передумати
security guard - охоронець
threaten - погрожувати
treat sb unfairly - несправедливо ставитися
до когось

increase your output - підвищити свою
продуктивність
keep at - працювати над
knowledge - знання
knowledgeable - обізнаний
map sth out - розпланувати
objective - мета
outline - огляд
overwork - перетрудитися

upset - засмучений

overworked - той, що перетоудився

UNIT 5

pick up a new skill - набути нових навичок

5.1 Vocabulary

punctual - пунктуальний

achieve a goal - досягти мети

punctuality - пунктуальність

burn out - спалити

purpose - мета

carry out - робити

purposeful - націлений

commit to - зобов’язати робити

put a lot of effort into - прикласти багато
зусиль

conscientious - осмислений
conscientiousness - осмисленість
develop a habit - виробити звичку
do sth day in, day out - робити щось день у
день
employment possibilities - можливості
працевлаштування
enter the job market - вийти на ринок праці
enthusiasm - ентузіазм
enthusiastic - сповнений ентузіазму
fulfil an objective - виконати мету
get down to - взятися
goal - мета
improve your career prospects - покращити
кар’єрні можливості
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put your heart into sth - робити щось з
душею
reach your full potential - досягти повного
потенціалу
set sth out - започаткувати щось
single-minded - цілеспрямований
single-mindedness - упевненість
skilled - кваліфікований
speak your mind -говорити, що думаєш
take sth up - зацікавитись чимось
think for yourself - думати, давати собі раду
time management - управління часом
to-do list - завдання до виконання
work to a deadline - працювати у часових
рамках

work towards - працювати задля

rapid drop/decline in - швидкий занепад

5.2 Grammar

recruit - брати на роботу

answer the phone - відповісти на дзвінок

relevant - відповідний

interview - інтерв’ю

remain constant/unchanged - залишитися
постійним/незмінним

references - рекомендаційний лист

replace - замінити

struggle to do sth - намагатися щось
зробити

retail - роздрібна торгівля

weakness - слабка сторона

secure - безпечний

5.3 Listening

sharp drop/decline in - різкий спад

alternative energy - альтернативна енергія

sharp rise/increase in - різке зростання

applied sciences - прикладна наука

stable - стабільний

be at risk - ризикувати

steady drop/decline in - ciągły/регулярний
спад

be constant/unchanged - бути незмінним
benefit - користь
commute to work - їздити на роботу
concerned about - занепокоєний чимось
dental patient - пацієнт стоматолога

steady rise/increase in - стале зростання
take sth over - взяти на себе
take sth apart - розділити на частини
tedious - монотонний
trainee - практикант

do an apprenticeship - проходити виробничу
практику

wind turbine - вітряна турбіна

elderly - старший за віком

5.4 Reading

fulfilling - той, що задовольняє потреби

adaptable - той, що пристосовується

gradual drop/decline in - поступове падіння

approval - авторизація

gradual rise/increase in - поступове
зростання

at a rapid rate - дуже швидко

graduate - випускатися
growing number - зростаюча кількість
handle sb - давати раду
high-powered job - престижна робота

attendance in the office - відвідування офісу
be in charge - відповідати
be suited to - підходити
be wired differently - мати іншу конструкцію

lucrative - прибутковий

career guidance - консультування щодо
кар’єри

marked rise/increase in - помітне зростання

career path - кар’єрний шлях

medical advances - медичний прогрес

combine - комбінувати
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counsellor - радник

reflect the need - відображає потреби

curious about - зацікавлений чимось

reinforce - посилює

dismiss sb as - розпустити когось
(організацію)

rigid - не гнучкий

diversity - різноманітність
essential - основний
find your niche - знайти свою нішу
flake - ексцентрична особа
flexitime/flexible working - гнучкий робочий
час
focus on your strengths - сконцентруватися
на сильних сторонах
freelancer - фрілансер
have a vocation - мати спеціальність
have one true calling - мати єдине призвання
identify - визначити
imaginative - уявний
intersection - перехрестя

seemingly - вірогідно
self-employment - самозайнятість
settle on - осісти
split the work - розподілити роботу
step out of your comfort zone - вийти з зони
комфорту
stick to - притримуватися
thrive - процвітати
unrelated - непов’язаний
unwilling - той,що не має бажання
work flexibly - гнучке працевлаштування
workforce - робоча сила
workplace - робоче місце
5.5 Grammar
abandon - покинути

jack of all trades, master of none спеціаліст,або на всі руки майстер

add - додати

job-sharing - розподіл праці

admit - визнавати

keep your options open - мати всі варіанти
можливими

apologise - вибачатися

lack purpose - не мати цілі
multipotentialite - людина з високим
потенціалом

assure - запевнити
beg - благати
blame - обвинувачувати
brat - негідник

on a day-to-day basis - повсякденно, день у
день

claim - стверджувати

on purpose - спеціально

congratulate - поздоровити

part-timer - почасовик

convince - переконати

polymath - ерудит

demand - вимагати

quitter - слабка людина, лузер

deny - заперечувати

range of interests - різноманітні інтереси

encourage - заохочувати
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explain - пояснювати

lock - замок

family counselling - консультування з
сімейних питань

solution - вирішення

financial support - фінансова підтримка
fund - фінансувати
household rules - правила
домогосподарства
insist - наполягати
neglected - занедбаний
object - заперечувати
order - наказувати
persuade - умовляти
reckon - бути впевненим
remind - нагадати
relax the rules - послабити правила
spoilt - розбещений
sue sb - подати в суд
suggest - запропонувати
take sb to court - судитися з кимось

solve a problem - вирішити проблему
spill - розлити
switch sth on/off - включити, виключити
5.7 Use of English
acquire - набути
be tied up with - бути зв’язаним з
bring sb up - виховувати когось
casual - повсякденний
clear-out - генеральне прибирання
come down to - звести до
come up against - стикнутися з труднощами
come up with - запропонувати
downpour - злива
drop out of - бути відчисленим
dropout - особа,що відчислена
entrepreneur - підприємець
get on with - мати гарні стосунки

turn eighteen - виповнитися вісімнадцять
років

get out of - уникати чогось

urge - переконувати

get round to - забрати щось до чогось

voluntarily - добровільно

grow out of - вирости з чогось

warn - попередити

keep up with - триматися на рівні з кимось,
чимось

work things out - розв’язати проблеми
5.6 Speaking
battery - акумулятор
break off - зламати
fuel - паливо
have no clue - не мати гадки
it’s worth a try - варто спробувати

leave sb behind - залишити когось позаду
let down - підвести когось
look down on - дивитися зверхньо
look up to - шанувати когось
make up for - компенсувати за
off-putting - неприємний
outset - початок
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put up with - миритися

alarming - той, що викликає стурбованість

rejection - відмова

alarmingly - тривожний

run out of - не мати, закінчитися

appeal to - апелювати

run-down - у поганому стані

awash with information - море інформації

stand up for - боронити

believable - вірогідний

take off - набрати темп

bombarded with information - забомблений
інформацією

upbringing - виховання
warm-up - розігрів
5.8 Writing
acknowledge - визнати
appreciated - цінний, шанований
examine/explore an issue - вивчати тему
in terms of - з точки зору
intention - намір
lead to - вести до
level of commitment - рівень відданості
limited - обмежений
outcome - результат
question - питання
school-leaver - випускник
stimulating - стимулюючий
survey - анкета
transferable skills - універсальні уміння

burst into flames - кинутись у полум’я
check the accuracy - перевірити точність
cleaning solution - рішення для чистки
clear commitment - чітке зобов’язання
close - близький
closely - близько
critical - критичний
critically - критично
deliberate - усвідомлений
deliberately - свідомо
distinct feeling - чітке відчуття
distort the truth - викривити правду
double-check facts - дворазова перевірка
фактів
evaluate sources - оцінити джерела
examine sth closely - роздивитися зблизька

undeniably/undoubtedly - без сумніву

eye-catching story - історія, яка пригорнула
увагу

value - цінити

fake news - неправдива інформація

viewpoint - точка зору

falsehood - фальш, неправда

with regard to - по відношенню до

for commercial gain - заради комерційної
вигоди

UNIT 6
6.1 Vocabulary
accurate - точний

for political gain - заради політичних вигод
gut feeling - інстинкт
have an agenda - мати певний план
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ignite - запалити

invent a story - придумати історію

inaccurate - неточний

oversleep - проспати

knowing - пізнавальний

starving - зголоднілий

knowingly - зі знанням

subtitles - субтитри

long-term commitment - довгострокове
зобов’язання

6.3 Listening

made-up - надуманий
manipulate the media - маніпулювати медіа
mislead/misinform people - вводити в оману
людей
misleading - оманливий
newsworthy story - історія для новин
not take a story at face value - не приймати
за чисту монету
on a daily basis - кожного дня
on a regular basis - регулярно
operating theatre - операційна
print-based media - друковані медіа
question facts - сумнівні факти
reliable/reputable source - надійне джерело
remarkable - видатний
remarkably - дивно
spark - іскра

alteration - зміна
animal cruelty - жорстоке поводження з
тваринами
animal rights - права тварин
anonymity - анонімність
authenticate - підтвердити
authority - влада, авторитет
background - походження
bar code - бар код
butcher - м’ясник
commit an offence - образити
confirm - підтвердити
equality - рівність
ethical issue - етичне питання
fairness - справедливість
float away - відплити
genuine - правдивий, непідробний
identity - ідентичність, особистість

spread fake news - розповсюджувати
фейкові новини

make a statement - зробити заяву

tackle a problem - вирішувати проблеми

out of reach - недосяжний

tamper with photos - робити маніпуляції з
фото

paintbrush - пензель для малювання

trust your instincts - довіряти свої інстинктам

peaceful protest - мирний протест

winnings - виграші

protect your identity - захищати свою
ідентичність

6.2 Grammar

protestor - протестуючий

flat tyre - спущена шина

raise awareness - підвищити обізнаність
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recognised - визнаний

lens - лінза

remain anonymous - залишається
анонімним

make a claim - ствержувати,оголошувати

stencil - трафарет, шаблон для малювання

mental health problem/condition проблема/стан психічного здоров’я

strong belief - сильна віра

origin - походження

substitute - заміщати

originate - мати походження

treatment of animals - лікування тварин

pose for a photo - позувати для фото

unconfirmed rumour - непідтверджена
плітка

refer to - посилатися на

underlying message - основне послання
6.4 Reading
airbrush - аерограф
at arm’s length - на відстані витягнутої руки
become mainstream - стати головним
трендом
blurred - розмитий
body dysmorphic disorder - дисморфічний
синдром
capture a memorable moment - зловити
пам’ятний момент

retouch images - заретушувати зображення
seek - шукати
shake sth off - позбутися чогось
sharp - гострий
snap a selfie - зробити селфі
take a shot/snap - зробити знімок
tousle - неохайне волосся
treat - лікувати
trigger - запустити
wink - підморгнути

crop images - розкадрувати зображення

zoom in/zoom out - збільшити/зменшити
зображення

cute - симпатичний, милий

6.5 Grammar

date back to - який датовано

fictional character - вигаданий герой

declare - проголосити

screen - екран

defect - дефект, вада

6.6 Speaking

duchess - княгиня

awareness-raising campaign - інформаційна
компанія

duck-face - утко-вигляд (у фото)
facial - процедура для обличчя
gain popularity - добитися популярності
harmless - нешкідливий
have a habit of - мати звичку
in focus/out of focus - у фокусі/не в фокусі
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convinced - переконаний
creature - створіння
desirable - бажаний
do harm - нашкодити
emphasise - наголосити

engage with - заангажувати

broad-shouldered - плечистий

firmly - чітко

bush - кущ

for the sake of - заради

car company - автомобільна компанія

frankly - чесно

charcoal-grey - графітовий

fur - хутро

commercial break - рекламна пауза

fur trade - торгівля хутром

company car - корпоративна машина

general public - громадськість

copy editor - редактор

glamorous - гламурний, елегантний

crack down on - розправитися

hand out leaflets - роздавати листівки

crackdown on - розправа

involvement - залучення

curly-haired - кучерявий

make a difference - змінити

dash - побігти

make your point - довести свою точку зору

deep sea - глибоке море

member of the public - людина із публіки

fact-checker - верифікація фактів

obviously - очевидно

far-fetched - далекий, у перспективі

peacefully - мирно

flat-footed - з плоскостоп’ям

petition - петиція

float - плавати на поверхні

prevent from - попереджати щодо

foreign affairs - міжнародні справи

promote awareness - підвищити обізнаність

frill - оборка

protest march - марш протесту

green screen - зелене тло (техніка обробки
плівки)

public figure - публічна особа
receive criticism - отримати критику
regrettably - на жаль
take notice of - звернути увагу
vital - необхідний
6.7 Use of English
background - тло
backup - підтримка
blood-red - яскраво-червоний
blow-by-blow - удар за ударом
breaking news - останні новини

© Pearson Central Europe 2022

health check - перевірка стану здоров’я
heartwarming - приємний, милий до серця
hideous - неприємний
high-quality - високої якості
ill-advised - нерозважливий, погано
поінформований
irresistible - приємний
kind-hearted - добросердний
lemon-yellow - лимонний колір
lifetime supply - довгострокові запаси
lime-green - жовтувато-зеленуватий колір

long-legged - довгоногий

thorny - тернистий

make-up - макіяж

TV station - ТВ станція

mess up - зіпсувати, помилитися

unheard-of - нечуваний

morning show - ранкова програма

unhurt - неушкоджений

mouth-watering - апетитний

user-friendly - дружній

news anchor - новосний презентер

waist-high - до талії

news station - ТВ станція

weather-beaten - загартований

news stories - тематика новин

weatherproof - стійкий до погодних умов

newsreader - диктор

withdraw - знімати, уходити

nonstop - безперервний

worn-out - зношений

nut-brown - коричнево-горіховий колір

voice recognition - розпізнавання голосу

on air - наживо

6.8 Writing

ordeal - випробування

dark - темний

overwhelmed - вражений

enter a competition - брати участь у конкурсі

overview - перегляд

family ties - сімейні зв’язки

present-day - актуальний

genre - жанр (кіно)
go missing - пропасти

rehearse - робити репетицію

gripping - охоплюючий

report on - рапортувати

heavily influenced - під сильним впливом

rosy-cheeked - розовощокий

hilarious - смішний

short-lived - короткостроковий

nostalgic - ностальгічний

sky-blue - блакитний

opening scene - перша сцена

snow-white - білосніжний

plot - фабула

state-of-the-art - рівень розвитку

predictable - передбачуваний

stripe - полоска

soundtrack - музичний трек

sunburnt - згорівший на сонці

spoiler - спойлер

superimpose - накладати, нав’язувати

spot - знайти

tangled up - зав’язаний

terrifying - страшний

thin-lipped - незавдоволений

twists and turns - розвороти і повороти

tongue-tied - мовчазний

unforgettable - незабутній
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well-reviewed - добре продуманий

have access to - мати доступ до

UNIT 7

have an aptitude for - мати схильність до

7.1 Vocabulary

injustice - несправедливість

acceptance speech - промова з нагоди
отримання нагороди

make a contribution - зробити внесок

acid - кислотний
addition - додаток
algorithm - алгоритм
apply - застосувати
atom - атом
award a prize - нагородити призом
base - засада, база
become an expert in - стати експертом
calculation - підрахунок
capable of doing sth - здатний зробити щось
coin a term - зробити новий термін
collaborate with - співпрацювати з
collect - збирати

make reference to/refer to - співвіднести з
marine reptile - морські гади (рептилії)
molecular structure - молекулярна структура
multiplication - множення
name sth after sb - нвзвати на честь
nucleus - атомне ядро
outer space - відкритий космос
path - стежка, дорога
periodic table - періодична таблиця
provided (that) - за умови
radioactivity - радіоактивність
radiation - радіація
receive a mention - згадати, ссилатися

contribution - внесок

recognise an achievement - визнати
досягнення

credit sb with - кредитувати когось

relativity - відносність

discrimination - дискримінація

remarkable - видатний

division - підрозділ

see the potential - побачити пртенціал

electron - електрон

subtraction - віднімання

element - елемент

supervisor - супервайзор

equation - рівняння

theory of relativity - теорія відносності

extinct - вимираючий

value - цінність

fellow scientists - наукові колеги

velocity - швидкість

fossil - скам’янілість

win the respect - заслужити повагу

fraction - уламок

7.2 Grammar

gain recognition - здобути визнання

ban - заборонити

gender gap - гендерна прірва
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bleep – запікати (з використанням
електронних засобів)
periodically - періодично
unplug - виключити
7.3 Listening
be on the rise - підніматися
bring in - внести
come out - вийти на поверхню
commuter - людина, що регулярно їздить на
роботу певним транспортом
distracted - розсіяний
exit - вихід, виїзд
figure - число, статистичні дані
figure sth out - вирахувати, зрозуміти
go in for - займатися чимось
look up directions - шукати напрямок
moped - скутер
motorway - автострада
offence - образа
offender - кривдник
price range - розкид цін
reveal - відкрити
robbery - крадіжка
route - траса
sat-nav - сателітна навігація
security measures - міри безпеки
stick to - притримуватися чогось
storage - пам’ять (комп’ютерна)
store - запасати
sufficient - достатній
take advantage of - скористатися з
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talk sb into - умовити когось
target - вибрати ціль, об’єкт
theft - крадіжка
throw sth in - кидати
top-of-the-range - найвищий клас
turn around - повернутися
urge sb to do sth - дуже хотіти щось зробити
wind sb up - накручувати, дратувати
word processing - обробка тексту,
розшифровка
7.4 Reading
advice - порада
advisable - рекомендований
advise - рекомендувти
allergy - алергія
archaea - археї
asthma - астма
autism - аутизм
beneficial - корисний
benefit - користь, вигода
biodiversity - біологічна різноманітність
boost - рекламувати, підштовхувати
cell - клітина
chopping board - доска (кухонна)
cleanliness - чистота
community - громада
condition - умова
depression - депресія
derived - той, що походить
detach - відокремити
diabetes - діабет

digest - перетравити

microbe - мікроб

digestion - травлення

microbiome - мікробіом

digestive system - система травлення

nervous system - нервова система

essentials - предмети першої необхідності

nurture - піклуватися

excessive - надмірний

nutrients - поживні речовини

exclusively - виключно

obesity - надмірна вага

exposed - відкритий, незахищений

pathogen - патоген

exposure - відкритість

pollen allergy - алергія на пильцу

fight off - боротися

provide - забезпечувати

fingerprint - відбиток пальця

raw - сирий

fumes - дим

regulate - регулювати

fungi - гриби

regulation - інструкція

genetic factor - генетичний чинник

regulatory - регуляційний

germ - мікроб

respiratory system - респіраторна система

grow in number - зрости у кількості

respond - реагувати

gut - живіт

response - реакція, відповідь

harm - шкода

responsive - вразливий

harmful - шкідливий

rinse - змити

hidden away - схований

risk of infection - ризик захворіти інфекцією

immune system - імунна система

routinely - згідно до розпорядку

infection - інфекція

rub - терти

impact - вплив

saliva - слина

instant - миттєвий

sanitation - каналізація

irritant - подразник

sanitiser - дезинфекційний розчин

linked back to - прив’язаний

skip - пропускати

lung condition - хвороба легенів

slobbery - слюнявий

make up - складатися

soil - земля, грунт

medicate - лікувати

spotless - ідеально чистий

medicinal - медицинський

strenghten - посилити

medicine - ліки

strike a balance - золота середина, знайти
рівновагу
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surface - поверхня

voice command - голосова команда

thoroughly - докладний

7.7 Use of English

7.5 Grammar

account for - відповідати за

advancement - поступ

actually - наразі

breakthrough - прорив

advance - поступ

decreasing - той, що знижується

affect - впливати

even number - парне число

after all - кінець-кінцем

increasing - той, що зростає

alike - подібний

invent - винаходити

alone - самотній

leap out - вискочити

arise -з’явитися, виникнути

measure - виміряти

assure - запевнити

numeral - цифра

breath - подих

odd number - непарне число

breathe - дихати

scholar - вчений

cite - цитувати

unlimited - необмежений

civilian - цивільний, громадянський

volume - об’єм

commercial aircraft - комерційний літак

7.6 Speaking

comprise - включати

artificial intelligence - штучний інтелект

conscious - свідомий

clarification - роз’яснення

consist of - складається з

exhibition - виставка

currently - зараз

fully-automated - повністю автоматизована

data - дані

kick back - розслабитися

date - дата

mind-blowing - шокуючий

dependant - залежна особа

perform an operation - виконати вправу

dependent - залежний

range of movement - можливість руху,
рухливість

desert - пустеля

remote - віддалений
robotic surgeon - робот-хірург
scary - страшний
steady - стабільний
surgical unit - операційна
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dessert - десерт
determine - визначити
economic - економічний
economical - економний
effect - ефект

emigrate - емігрувати

principal - керівник, директор

ensure - гарантувати

principle - засада, основа

eventually - остаточно

proceed - продовжувати

exact - докладний

rainfall - опади, злива

finally - врешті-решт

raise - підняти

gather - зібрати

receiver - отримувач

genial - симпатичний, милий

rise - піднятися

historic - історичний

sensible - розумний, поміркований

historical - історичний

sensitive - вразливий

ice cap - льодова шапка

sight - зір, вигляд

immigrate - імігрувати

site - місце

in a nutshell - коротко

source of gravity - джерело притяжіння

include - включає

submarine - підлодка

insure - забезпечити

take sth into account - брати до уваги

lastly - наприкінці

weather - погода

lately - останнім часом

whether - чи

lay - класти

7.8 Writing

lie - лежати

basement - підвал

likely - правдоподібно, схоже

gasp - задихнутися

locate - визначити на мапі

giggle - хихотіти

lone - самотній

glow - сіяти

lonely - одинокий

headquarters - штаб квартира

loose - втратити

piercing - проколоти

lose - губити

scream - кричати

migrate - мігрувати

sigh - зітхати

occasion - випадковість, нагода

snap - хапати, різко реагувати

opportunity - можливість

sob - схлипувати

practice - практика

whisper - шепотіти

practise - практикувати

yell - накричати

precede - передувати

UNIT 8
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8.1 Vocabulary

predator - хижак

biodegradable - біорозкладаємий

prey - здобич

breeding ground - розсадник

release into the wild - випустити на свободу

built-up area - забудова

reunite - возз’єднатися

contamination - забруднення

roam - блукати

countryside - сільська місцевість

set free - випустити на свободу

current - prąd rzeczny/течія

single-use plastics - пластикові предмети
одноразового ужитку

discard - відмовлятися
ditch - викидати
eco-warrior - боєць екологічного фронту
extinction - вимирання
food chain - харчовий ланцюг
foothill - підніжжя гори
gust of wind - порив вітру
hatch - вилуплятися
in captivity - у неволі

stream - потік
tern - крачка
thriving population - зростаюча популяція
trapped - захоплений
trash - відходи
8.2 Grammar
campsite - кемпінг
for a change - на відміну’
lounge - відпочивати

irreparable damage - нанести непоправну
шкоду

raft - пліт

leafy - зелений, повний листя

sunbed - лежак

litter - сміття

sunscreen - крем проти згоряння на сонці

meadow - левада, лука

white water rafting - сплав на плотах

migration - міграція

8.3 Listening

(have a) narrow escape - ледь уникнути

adolescent - підлітковий

natural habitat - природня середа

affectionate - люблячий, чуйний

on the loose - на свободі

agile - гнучкий

orchard - садок

bird-brained - не дуже розумний

park warden - охоронець у парку

bond - зв’язок

patch - невеликий клаптик

character trait - риси характеру

plain - рівнина

competition - змагання

plastic waste - відходи з пластику

competitive - конкурентний

ploughed field - зоране поле

conceive - зрозуміти, започаткувати
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deception - обман
deceptive - оманливий
developed - розвинений
domesticate - домашній
doubt - сумнів
embrace - охопити

begin the ascent/descent - почати
підняття/схід
believable - вірогідний
blind - сліпий
blizzard - заметіль
captivating - чарівний
deforestation - зникнення лісів

establish a community - започаткувати
спільноту

disaster movie – фільм-катастрофа

extend a territory - розширити територію

drought - засуха

gentle - лагідний

earthquake - землетрус

hug - обійми

electricity-generating - той, що генерує
електрику

loner - одинак, самотній
mindlessly - бездумно
misconception - непорозуміння
notion - поняття
playful - веселий
please - задовольняти
recognition skills - впізнавання
reputable - шановний, поважний
reputation - репутація
resemblance - схожість
resemble - нагадувати, бути подібним до
undervalued - недооцінений
wise - розумний
8.4 Reading
a storm is brewing - шторм на підході

extreme hunger - страшний голод
extreme poverty - страшенна бідність
famine - голод
fee - ціна
gale-force winds - вихрьові вітри
gripping tale - захопливе оповідання
harness - підкорити
harsh reminder - різке нагадування
hurricane - буревій
life-threatening injuries - травми,що
загрожують життю
on a positive note - на оптимістичній ноті
on the edge of your seat - на краєчку стільця
overturn - перегорнути

adrift - дрейфуючий

physically demanding - той, що вимагає
фізичних зусиль

aftermath - наслідки

rough - приблизний, неточний

avalanche - лавина

severe weather conditions - складні погодні
умови

battered - побитий, розбитий
be swept overboard - впасти за борт
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snowfall - снігопад

spare parts - деякі частини

wonder - диво

split up - розділити

8.7 Use of English

suffer agony - потерпати, бути в агонії

antinuclear - без’ядерний

summit - вершина

antisocial - антисоціальний

tsunami - цунамі

carbohydrates - вуглеводи

twist - поворіт

comforting - втішальний

water tank - цистерна для води

curl up - закручувати

whiteout - заметіль

disallow - не дозволяючий

wildfire - лісова пожежа

disapprove - не схвалювати

windmill - млин

disbelieve - не вірити

8.5 Grammar

downturn - спад (тенденція)

accusation - обвинувачення

hyperactive - гіперактивний

carbon dioxide - двуокис вуглеця

hypersensitive - надчутливий

devastating scene - картина спустошення

illegal - нелегальний

flood - повінь

illiterate - безграмотний

funding - фінансування

illogical - нелогічний

greenhouse effect - парниковий ефект

immature - незрілий

industrialisation - індустріалізація

improbable - неможливий

ridiculous - смішний

inadequate - неадекватний

8.6 Speaking

incapable - безпорадний

astonishingly - на диво

irrelevant - неістотний

astounding - ті,що викликають здивування

irresponsible - невідповідальний

audience - аудиторія

misbehave - погано поводитися

awe-inspiring - ті, що викликають подив

misinformation - дезінформація

cave/cavern - печера

misjudge - недооцінювати

demolish - знищити

multicultural - багатокультурний

diameter - діаметр

multipurpose - універсальний

drain - осушувати

nap - дрімати

miner - шахтар

off-balance - незбалансований

natural wonder - чудо природи

off-colour - без кольору
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onstage - сценічний

violent - агресивний

outdo - перевищити

8.8 Writing

outnumber - суперактивний

coastline - берегова лінія

overestimate - переоцінити

concession - преференція

overpaid - занадто дорогий

cultural heritage - культурна спадщина

post-match - пост-матч

diverse landscape - різноманітний ландшафт

pre-election - передвибори

facilities - засоби

pre-storm - перед бурею

lay eggs - відкладати яйця

pro-democracy - продемократичний

natural beauty - природна краса

raindrop - крапля дощу

nesting beach - гніздовисько на пляжі

recall - нагадати

speedboat - моторна лодка

reconsider - передумати

sustainable tourism - туризм, що дбає про
екологію

remarry - переженитися
self-awareness - самосвідомість
self-esteem - почуття гідності

take priority - брати за пріоритет
tourist resort - туристичний курорт
wildlife protection - охорона дикої природи

self-obsessed - бути занадто зайнятим
собою

PREPOSITIONS IN PHRASES

sharpness - вістря

AT

substandard - підстандарт

at all times - весь час (7.7): Children must be
supervised at all times while in the park.

unable - неможливий
unaware - несвідомий
uncomfortable - некомфортний
uncontrollable - неконтрольований
underestimate - недооцінювати
understaffed - мати брак персоналу
undo - відмінити
unemployment - безробіття
unsafe - небезпечний
unusual - незвичний
unwilling - небажаний
upturn - зміна на краще
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at arm’s length - на відстані витягнутої руки
(6.4): The first image taken in the same way as
today, with the photographer holding the
camera at arm’s length, was in December
1920.
at first sight - з першого погляду (2.2): When
Steve met Sally, it was love at first sight.
at least - щонайменше (4.1): It will take at
least three hours to get there.
at lunchtime - під час обіду(1.2): We couldn’t
stay in the classrooms at lunchtime we had to
go to the canteen.
at night - вночі (3.1): The town of Pontevedra
comes alive at night and the atmosphere
continues well into the early hours.

at risk - у зоні ризику (5.3): A lot of retail jobs
are at risk.
at the age of - у віці (1.4): Chris built his first
glider at the age of fifteen.
at the concert - на концерті (4.2): What did
Jamie say at the concert?
at the door - біля дверей (4.2): That’s Jamie at
the door, isn’t it?
at the end - кінець-кінцем (3.7): At the end,
everybody burst into tears.
at the end of - наприкінці (5.1, 8.4): You’re
almost at the end of school and close to going
on to further education./At the end of the film,
she is eventually rescued by a Japanese boat.
at the auction house - на аукціоні (4.4): When
the painting came up for auction at the
famous auction house, it sold for £1.04
million.
at the intersection - на перехресті (5.4): It is at
the intersection between seemingly unrelated
ideas that innovation often happens.
at the last minute - в останню мить (4.3): We
nearly missed our flight – we got to the airport
at the last minute.
at the main entrance - біля головного входу
(4.2): He said he’d meet me at the main
entrance.
at the moment - зараз (3.4): Where is he living
at the moment?
at the right price - за правильною ціною
(3.6): We want to find the right flat at the right
price.
at the risk of - ризикуючи (7.4): Will you tell
her the truth, even at the risk of offending
her?
at the roundabout - на розв’язці (3.1): Turn
left at the first roundabout.

at the same level - на тому ж рівні (5.7): Your
arms should be at the same level as your
desk.
at the shopping centre - у торгівельному
центрі (4.8): I want to tell you about the
incident that took place at the shopping
centre.
at the town hall - у мерії (3.1): Let’s meet at the
town hall.
at the traffic lights - на світлофорі (3.1): She
slowed down at the traffic lights by Sloane
Street.
at the weekend - на вихідних (3.2): Who do
you plan to see at the weekend?
FOR
for a minute - на хвилину (4.2): Can you look
after my coat for a minute?
for ages - давно (2.2): I’ve had the same
phone for ages. It’s time to change it now.
for breakfast - на сніданок (3.4): I have cereal
for breakfast.
for example/instance - наприклад (4.4, 1.3):
You can paint the rooms different colours –
for instance, the bedroom could be yellow, the
bathroom blue, etc.
for hours on end - годинами (7.6): My brother
usually stares at the screen for hours on end.
for my 18th/last birthday - на моє 18 річчя/день народження (3.7, 4.2): For my
18th birthday, my parents took me on a trip to
Greece.
for six months - на період до шести місяців
(7.2): What would happen in your home if all
screens were banned for six months?
FROM
from the start - з початку (2.8): Attract the
reader’s attention from the start.
IN
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in a hurry - поспішати (3.2): You are always in
such a hurry. Why don’t you plan your days
better?

in spite of - не зважаючи на (3.8): In spite of
the cost, many students prefer halls of
residence.

in a pile - накид (3.5): Why are your clothes in
a pile in the middle of the room again?

in summer - влітку (1.7): In summer, the
temperatures can be quite high in this region.

in advance - авансом (2.1): Do I have to pay
for the course in advance?

in ten minutes - за десять хвилин (3.5): How
to tidy your room in ten minutes?

in an auction - на аукціоні (4.3): Do you
sometimes buy things in an online auction?

in terms of - з точки зору (5.8): It’s a mistake
to think of Alaska only in terms of how cold it
is there.

in charge of - відповідальний (5.4): Ed is in
charge of promoting and reviewing gigs.
in (one’s) class - у чиємось класі (1.1, 8.7):
Your marks are good because you pay
attention in class./In my class, all the students
turn off their phones in school time.
in decline - у занепаді (3.1): It was a city in
decline, polluted, with a lot of traffic accidents.
in detail - у деталях (5.1): Can your grandma
really recall her youth in detail?
in fact - фактично (2.1): Frank isn‘t a morning
person. In fact, he loves sleeping long hours.
in many/some/certain cases - в
багатьох/деяких/певних випадках (7.1):
Young people avoid certain courses because
in many cases they don’t lead to an obvious
career.
in order to - для того, щоб (3.8): We sold our
flat in order to buy a house in the suburbs.
in other words - іншими словами (1.1): Have
you been living here all your life? In other
words – 18 years?
in place of - замість (5.4): In place of using an
alarm clock, I had to ask mum to ring me at 6
a.m.
in return - в свою чергу (5.5): Vikki’s parents
promised her a new computer and in return
she agreed to take the dog for a walk twice a
day for the next six months.
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in the twenty-first century - у двадцять
першому сторіччі (5.4): You are the one who
will thrive in the twenty-first-century
workplace.
in the age of - у віці (6.4): For the most part,
taking a selfie is harmless fun and normal
behaviour in the age of social media.
in the background - фоном (7.2): Whenever I
do my homework, my computer is always
bleeping away in the background.
in the bath - у ванній (7.5): Archimedes made
his most famous discovery in the bath.
in the city centre - у центрі міста (3.1): I’m
standing in the city centre and I can’t hear any
cars!
in the early hours of - зранку (6.2): We decided
to set off in the early hours of the morning to
avoid the rush hour traffic.
in the end - в кінці (4.8): His story didn’t make
any sense and in the end he admitted that it
wasn’t true.
in the future - у майбутньому (2.8): She told
us never to return to her restaurant in the
future.
in the passenger seat - на пасажирському
місці (1.6): I saw a middle-aged man sitting in
the passenger seat of the car.
in the press - у пресі (7.1): Don’t believe
everything you read in the press.

in the sales - у продажах (4.1): I never manage
to pick up a bargain in the sales.
in the same way - так само (3.8): He prepares
for a gig in the same way an athlete does for a
big sporting event.
in the suburbs - у передмісті (3.1): Don’t you
get bored living out here in the suburbs?
in the wild - на природі (3.4): The programme
focuses on animals’ behaviour in the wild.
in time - вчасно (1.6): We arrived at the
concert just in time, which was very lucky
considering the amount of traffic in the city
centre.
in winter – взимку (1.7): The last tour starts at
2.30 p.m. in winter and 3.30 p.m. in summer.
INTO
into the early hours - зранку (3.1): The town of
Pontevedra comes alive at night and the
atmosphere continues well into the early
hours.
ON
on arrival - після прибуття (3.7): On arrival
yesterday, the visitors were given a guided
tour of the movie set.
on average - середньостатистично (1.4):
Every American owns seven pairs of jeans on
average.
on balance - для балансу (3.8): On balance,
there are pros and cons to remaining in the
family home while at university.
on behalf of - від імені (4.8): I am writing on
behalf of my friends.
on my way - по дорозі (1.5): I usually buy
some sweets on my way home.
on purpose - спеціально (5.4): You’ve
destroyed my dress on purpose!
on social media - у соціальних медіа (5.7): I’m
so busy on social media that I can’t get down
to any serious school work.

© Pearson Central Europe 2022

on the border - на кордоні (3.1): My
grandparents live in a market town on the
border of England and Wales.
on the coast - на узбережжі (3.1): I used to live
in a small village on the coast.
on the ground - на землі (3.4): The
communications system is controlled by staff
on the ground.
on the outskirts - у передмісці (3.1): He
opened underground car parks on the
outskirts of the city.
on the website - на вебсайті (1.7): We haven’t
found any reference to the latest projects on
the company’s website.
on time - вчасно (6.2): Don’t be late – you
have to be there on time.
on top of - крім того (2.8): On top of
everything else, we now have extra classes
every Saturday morning.
TO
to be honest - якщо чесно (1.6): To be honest,
I don’t know what to advise you to do in this
situation.
to my mind - я думаю (8.8): To my mind, the
benefits outweigh the drawbacks.
to your left - зліва від тебе (1.6): To your left,
you can see a new extension.
UNDER
under any circumstances - за будь-яких
обставин (4.7): My parents are banned from
using my phone under any circumstances.
under no circumstances - за жодних
обставин (8.5): Under no circumstances are
you allowed to enter the lab without my
permission.
under pressure - під тиском (8.8): The head
teacher was under pressure to resign.
WITH

with regard to - з урахуванням (5.8): We need
to reconsider our policy with regard to
immigrants.

enthusiasm for - ентузіазм стосовно (5.8):
Considering her enthusiasm for the project,
I’m sure we’ll succeed.

with sth in mind - маючи на увазі (1.8): With
your recent conduct in mind, I feel you should
resign from being the student representative.

excuse for - пробачення щодо (3.5): There is
no excuse for an unmade bed.

WITHIN
within 500 metres - на відстані у 500 метрів
(3.1): There is a park within 500 metres of the
school.
within easy reach - неподалік від (3.1): There
is a play area within easy reach of our house.
within walking distance - на відстані пішої
досяжності (3.1): He opened underground car
parks within walking distance of the centre.

experiment into - експериментувати у (1.4):
In the near future, we will be able to expand
our knowledge through a series of
experiments into brain structure and its
function.
expert in - спеціаліст у (7.1): Jill is an expert in
EU funding.
gift of - подарунок (5.1): Single-minded people
have the gift of extreme focus. They know how
to avoid distractions.

WITHOUT

home to - дім (8.6): The ocean is home to over
half of all living species.

without (a) doubt - без сумніву (4.8): Without
doubt, the worst part of the whole incident
was being humiliated in front of everybody.

impact on - мати вплив на (5.3): Technology
might have a positive impact on my job.

PREPOSITIONS AFTER NOUNS

love of - любов до (2.1): John has a love of
learning.

access to - доступ до (7.1): Teenagers claim to
need constant access to social media.
aptitude for - талант, схильність до (7.1):
Ginny seems to have a real aptitude for
painting.
complaint about - скарга щодо (4.8): I’d like to
make a complaint about the way we were
treated.
cost of - ціна (3.8): In 2018/19, the average
cost of renting a room in halls of residence in
the UK was about £140 per week.
decline/drop/increase/rise in впасти/піднятися (5.3): There has been a
sharp drop in the number of people
commuting to work.
effect on - вплив на (2.3): The accident had a
terrible effect on Steve.
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love of your life - кохання всього життя (2.2):
Amelia never married because she had never
forgotten Richard, who was the love of her life.
(be/fall) in love with - закохатися у (2.3): Sue is
madly in love with Tim.
memory for - пам’ять на (1.3): I have a good
memory for numbers and faces.
network of - мережа (3.1): The city has a
reliable network of buses.
point of view - точка зору (7.8): Short stories
are usually written from a first-person point of
view.
range of - широкий спектр (5.4): The travel
agency offered a wide range of destinations to
choose from.
reason for - аргумент щодо (2.7): Please give
me your reasons for applying for a job here.

report on - доповідь про (6.4): She was sent a
report on the floods in Bangladesh.
sense of - почуття чогось (2.7): Have you got
a sense of humour?
solution to - вирішення (5.4): She often
comes up with original solutions to problems
at work.
sort of - вид, сорт (2.4): What sort of ailments
can this help?
thought of - думка про (6.7): The very thought
of moving abroad brought me to tears.
thousands of - тисячі (4.3): Every weekend
thousands of people take their unwanted stuff
to car boot sales.
time for - час для (5.7): It’s time for a radical
shake-up of education in many regions of the
world.
urge to - бажання (1.4): She felt an urge to
paint, and overnight she became a talented
abstract artist.
PREPOSITIONS AFTER VERBS
accept into - прийняти у (3.6): I can’t believe
we’ve both been accepted into the same
university!
accuse sb of - звинуачувати когось (4.8): A
member of your staff accused me of stealing.
add to - додати до (2.8): If you add the
pressure of schoolwork to household duties,
you have a recipe for disaster.
apologise for - вибачення за (5.5): Although
Rachel apologised for her misbehaviour, I still
can’t forgive her.
apply for - написати заяву (1.8): Only six
people applied for the post, which was quite
disappointing.
associate with - асоціювати, зв’язувати (7.7):
Most people associate GPS with giving
directions when driving.
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benefit from - отримати користь (5.3): A large
student population benefits from the city’s
vibrant nightlife.
bid for - брати участь у аукціоні (4.4): You can
log on to a website to bid for a bargain.
blame sb for - звинувачувати когось (5.5):
Why are you blaming my son for starting the
fight?
burst with - бути сповненим (2.5): First-borns
tend to be bursting with confidence.
collaborate with - співпрацювати (7.1): During
the late seventies, he collaborated with the
legendary Muddy Waters.
congratulate sb on - поздоровляти когось
(5.5): My supervisor congratulated me on
passing the exams with flying colours.
consist of - складатися з (7.4): Her diet mainly
consists of fruit and vegetables.
contribute - зробити внесок (7.5): Scholars in
ancient China contributed to the advancement
of mathematics.
cope with - справлятися з (3.4): Bethany
couldn‘t cope with the demands of
employment on top of child-rearing and
housework.
die from - померти від (8.1): A lot of animals
died from starvation during the dry season.
focus on - сконцентруватися на (5.1): In our
test, we’re going to focus on brain activity.
insist on - наполягати на (5.5): My granny
always insists on feeding me with sweets.
interact with - взаємодіяти з (7.6): We interact
with today’s machines mostly by pushing
buttons.
judge by - судячи з (1.5): Judging by the
examiner’s reaction, I don’t think she’ll pass
her driving test.
lead to - вести до (2.3): Space exploration
might lead to the discovery of other planets.

mistake sb/sth for - переплутати з (6.3): When
looking at Banksy’s mural on a garage in
Wales, it is easy to mistake ash for snow.
name after - назвати у честь (7.1): The baby
was named after her maternal grandmother.
object to - заперечувати щодо (5.5): The
council objected to another shopping mall
being built in the city.
opt for - вибрати (4.1): We finally opted for
the red paint in the kitchen.

struggle to - мати проблеми, потерпати (8.4):
Although the Kamkwamba family is struggling
to survive, the parents do their best to focus
on their children’s education.
sue sb for - подати в суд (5.5): The customers
decided to sue the supermarket for not paying
attention to safety regulations.
suffer from - потерпати від (7.4): After falling
off the horse, Dominic has been suffering
from back pain.

pose for - позувати (6.4): Hannah looked so
funny when she was posing for a selfie.

transfer sth to - передати гроші (4.2): I’ve just
transferred the money to your account so that
you can buy yourself a new computer.

prevent sb/sth from - унебезпечити когось
від (8.4): Fire fighters are trying to prevent the
fire from spreading any further.

treat yourself to - пригостити (4.1): Let’s treat
ourselves to some ice cream.

reason with - вказати на причину (4.8): We
tried to reason with the guard, but he wouldn’t
listen.
refer to/make reference to звернутися/згадати (7.1): In her books, she
refers to her childhood.
report on - доровісти (6.7): When are you
going to report on the progress of the
construction of the concert hall?
roar with - сміятися вголос (2.7): When was
the last time you roared with laughter?
sail across - переплисти (3.2): I admire my
father who sailed across the Pacific when he
was in his twenties.
search for - шукати щось (8.4): The fire
brigade searched for the missing people, but
they couldn’t find anybody.
specialise in - спеціалізуватися на (1.1): Chris
specialises in neurology.
stare at - вирячитися (2.4): Stop staring at me
– I feel rather uncomfortable.
stick to - притримуватися (5.4): If you think
your plan is good, then stick to it.

© Pearson Central Europe 2022

warn sb against - попередити когось (7.3): I
warned you against buying a cheap laptop.
PREPOSITIONS AFTER ADJECTIVES
accompanied by - супроводжуватися (2.8):
Physical changes that happen during
adolescence are often accompanied by
emotional ones.
accustomed to – звикнути (2.5): First-borns,
who are accustomed to accepting rules, are
better behaved at school.
attracted to - притягнути(ся) (2.3): When Tom
spoke to Pauline at our wedding, he was
attracted to her straight away.
awash with/bombarded with - бомбардувати
(6.1): The Internet is awash with information
that cannot be trusted.
beneficial to - корисні для (7.4): Lots of
bacteria are extremely useful and beneficial to
our health.
concerned about - перейматися (4.2): Some
tourist destinations are concerned about
more than just money.
connected with - бути пов’язаним (5.3): There
will be an increase in jobs connected with
alternative energy.

consistent with - у відповідності до (6.4): The
results are consistent with earlier research.
credited with - (бути відомим) за рахунок
(7.1): She is credited with inventing the first
computer algorithm.
curious about – цікавитися (5.4): A brainy
person is curious about the world.
dependent on - залежати від (7.2): We’re all
more and more dependent on technology in
our lives.
familiar with - бути знайомим (8.6): Are you
familiar with the health and safety regulations
in our factory?
fed up with - з мене досить (5.7): I’ve decided
to give up social media (no, it’s not a joke). I’m
just completely fed up with it.
important to sb - бути важливим для (1.1):
Maintaining proper social relationships is very
important to them.

popular with - популярний у (3.1): Why do you
think fur is still popular with fashion designers
and wealthy consumers?
relevant for - відповідний до (5.3): My brother
has a hobby that has taught him skills that are
relevant for his job.
short of - нестача (5.8): Young people tend to
be short of money.
suited to - підходити комусь (5.4): She
explains how people like herself are suited to
the modern workplace in three essential ways.
surrounded by - оточений чимось (8.8): The
whole island is surrounded by turquoise
waters.
unaware of - бути необізнаним щодо (8.7):
Mike seems unaware of the trouble he’s
causing.
unprepared for - непідготовлений до (6.2):
The pupils were unprepared for the questions
that the teacher asked them.

incapable of - бути неспроможним (1.3): Rob
was incapable of understanding how his wife
felt.

useful for - корисний для (1.3): Which method
is most useful for memorising shopping lists?

included in - входити у (ціну) (3.8): Is breakfast
included in the price of the room?

welcome to - запросити (7.7): You’re welcome
to discuss the exhibition.

interested in - бути зацікавленим (5.8):
Should students choose a degree based on
what they are interested in?

OTHER

invited to - бути запрошеним (1.7): You are
invited to attend a reception in honour of the
exchange group from Switzerland.
involved in - бути залученим (2.6): Our
parents got really involved in the end-ofschool play and they even made costumes.
obsessed with - бути нав’язливо
зацікавленим у (2.3): Stop being so obsessed
with cleanliness! A bit of dirt won’t do any
harm.
passionate about - дуже любити щось (3.4):
Sally is passionate about music. She would like
to be a conductor one day.
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according to - у відповідності (6.7): According
to recent figures, most students have parttime jobs.
after a while - через якийсь час (2.6): We
started talking and after a while I realised that
we had met before.
after all - кінець-кінцем (7.7): My mum
received a phone call in which her boss told
her that he couldn’t extend her contract after
all.
aged 15 to 29 - у віці від 15 до 29 років (6.4):
‘Youth’ is defined as people aged 15 to 29.

all in all - таким чином, у підсумку (3.8): All in
all, I think experiments on animals should be
banned.
around 100 years - близько 100 років (8.1):
Plastic has only existed for around 100 years,
but it’s everywhere.
as a result - у результаті (2.8): As a result,
whether it is playing sport or online games, we
have time to enjoy ourselves.
as a result of - як наслідок (7.8): Frederic
claimed that his eyes changed colour as a
result of the traumas he had been through.
be of interest to sb - бути зацікавленим (1.1):
This course will be of interest to those working
in the field of cultural studies.
be of the opinion - мати думку (5.8): I’m of the
opinion that public figures’ private lives should
not be reported in the papers.
by the time - коли, у той час (3.2): By the time
we go, I’ll have been playing basketball for my
school team for two years.
contrary to - на відміну від (6.4): Contrary to
popular belief, a desert can be very cold.
date back to - ще у (дата) (6.4): The oldest
existing selfie dates back to 1839 when
photographer Robert Cornelius took a selfportrait photograph of himself.
due to - дякуючи (7.4): All the flights were
cancelled due to bad weather.
instead of - замість (1.2): Why don’t you use
honey instead of sugar?
one by one - один за одним (1.3): You need to
put the items in the basket carefully one by
one.
out of the blue - зненацька (2.6): It was going
to be a nice day, but then it started raining out
of the blue.
put your heart into sth - вкласти душу (5.1):
Identify what you’re good at and then put your
heart into doing those specific things.

© Pearson Central Europe 2022

regardless of - не зважаючи (2.8): We’ll go on
the trip regardless of the weather.
so on - і так далі (1.3): She was always
disturbing her classmates and her homework
was always late and so on.
thanks to – завдяки (3.4): I managed to
complete the project only thanks to your help.

