ÏÅÐÅÄÌÎÂÀ
В англо-українському та українсько-англійському словнику
представлено найбільш вживані слова як англійської, так і української літературної мови.
Видання складається з двох частин. У першій частині в алфавітному порядку подано англійські слова, поруч з якими наведено
їхню вимову через транскрипційні знаки у квадратних дужках, та
переклад англійських слів українською мовою.
У другій частині в алфавітному порядку подано українські слова
та їхній переклад англійською мовою.
У кінці словника міститься таблиця неправильних дієслів.
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Аa
а, an [E] неозначений артикль
abbey [’@bI] абатство,
монастир
ability [E’bIlItI] здібність,
уміння
able [eIbl] умілий, здатний (зробити щось)
aborigine [‘@bE’rIDIn]
абориген
about [E’baut] 1) про;
навколо, поблизу;
2) неподалік; близько;
3) приблизно
above [E’bBv] 1) вище;
раніше; 2) над
abroad [E’brJd] за кордоном
absent [’@bsEnt] відсутній

accent [’@ksEnt] 1) акцент; 2) вимова
ache [eIk] біль
асоrn [’eIkJn] жолудь
across [E’krOs] через
act [@kt] грати, виконувати (роль)
act out [’@kt ’aut] розіграти у ролях
active [’@ktIv] активний
activity [Ek ’tIvItI] діяльність
асtor [’@ktE] актор
actress [’@ktrIs] актриса
add [@d] додавати
address [E’dres] адреса
adult [’@dBlt] дорослий
advantage [Ed’va:ntID]
1) перевага; 2) вигода
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advertise
advertise [’@dvEtaIz]
рекламувати
advertisement [’EdvE:tIsmEnt] реклама
advice [Ed’vaIs] порада
advise [Ed’vaIz] радити
afraid [E’freId] наляканий
be afraid of smb/smth
боятись когось/чогось
after [’AftE] після
afternoon [’AftE’nu:n]
час після опівдня (від 12
дня до 6 вечора)
afterwards [’AftEwEdz]
після
again [E’GеIn] знову
against [E’GeInst] проти
age [eID] вік
ago [E’Gou] тому (про
час)
agree [E’Grі:] погоджуватись
ahead [E’hed] вперед;
попереду
aid [eId] допомога
aim [eIm] мета
air [CE] повітря
airport [’CEpO:t] аеропорт
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Аmerican
аlarm [E’lAm] тривога
alarm-clock [E’la:m klOk]
будильник
album [’@lbEm] альбом
alike [E’laIk] схожий,
подібний
all [J1] всі
all day long весь день
all over [’O:l ’ouvE] усюди
all over the world по
цілому світу
allow [E’lau] дозволяти
all right [’Jl’rQt] добре!;
гаразд!; так!
all the time весь час
almost [’Jlmoust] майже
alone [E’loun] сам
along [E’lON] вздовж
alphabet [’@lfEbIt] абетка
also [’Jlsou] теж
aloud [E’laud] вголос
always [’O:lwEz] завжди
am [@m, Em] (я) є
America [E’merIkE] Америка
Аmerican [E’merIkEn]
1) американець; американка; 2) американський

among
among [E’mBN] серед
ancient [’eInSEnt] давній,
стародавній
and [@nd, End] і, та
angry [’@NGrI] сердитий
animal [’@nImEl тварина
ankle [@Nkl] щиколотка
anniversary [‘@nI’vLsErI]
річниця
announce [E’nauns] оголошувати
answer [’AnsE] 1) відповідь; 2) відповідати
ant [@nt] комаха
antelope [’@ntIloup] антилопа
аny [’еnI] 1) який-небудь;
будь-який (у питальних
реченнях); ніякий, жодний
(у запереч. реченнях);
2) скільки-небудь; ще;
3) хто-небудь; що-небудь;
4) ніхто; ніщо; 5) всякий
apartment [E’pAtmEnt]
квартира
арреаr [E’pIE] з’являтись
apple [@pl] яблуко
apploud [E’plO:d] аплодувати

article
applause [E’plO:z] аплодисменти, оплески
approach [E’prouT] наближатися
apricot [’eIprIkOt] абрикос
Арril [’eIprEl] квітень
apron [’eIprEn] фартух
are [a:] (ми, ти, ви, вони) є
aren’t [a:nt] (ми, ти, ви,
вони) не є
arithmetic [E’rIUmEtIk]
арифметика
arm [Am] рука
army [AmI] армія
armchair [AmtSCE] крісло
around [E’raund] навколо
arrange [E’reInD] 1) упорядковувати; 2) домовлятися
arrive [E’raIv] прибувати, приїжджати
arrow [’@rou] стріла
art [At] мистецтво
article [’AtIkl] 1) стаття;
2) артикль
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artist
artist [’AtIst] митець,
художник
artistic [a:’tIstIk] художній
as [@z, Ez] 1) як; 2) тому
що; 3) під час того, як
ask [Ask] питати; запитувати
(be) asleep [E’sli:p] спати
assembly hall [E’semblIhO:l] актовий зал
astonish [E’stOnIS] дивувати
at [@t, Et] коло, біля
at first [fE:st] спочатку
at home [houm] вдома
at last [la:st] нарешті
at 10 past 8 о 8 годині
10 хвилин
attention [E’tenSn] увага
attentive [E’tentIv] уважний
attraction [E’tr@kSn] атракціон
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axe-man
August [’JgEst] серпень
aunt [Ant] тітка
Australia [O:s’treIljE] Австралія
Australian [Js’treIljEn]
1) австралійський; 2) австралієць; австралійка
Austrian [’JstrIEn] австрійський
author [’JUE] автор
automatic [‘JtE’m@tIk]
автоматичний
automobile [’JtEmEbi:l]
автомобіль
autumn [’JtEm] осінь
average [’@vErID] середній
awful [’Jful] жахливий
awkward [’JkwEd] незграбний
ахе [@ks] сокира
axe-man [’@ksmEn] лісоруб

