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ПЕРЕДМОВА

“Англо-український, українсько-англійський ілюстрований 
словник” охоплює близько 50 000 слів та містить 72 тематичні 
малюнки, що значно розширюють значення слова або теми.

Для позначення вимови англійських слів використано міжна-
родні знаки фонетичної транскрипції, роз’яснення яких подано в 
розділі “Фонетика”. У ньому користувач ознайомиться не тільки з 
основними правилами читання англійською мовою, а й правилами 
інтонування англійського речення.

Словник побудовано з урахуванням сучасного українського 
право пису; англійську частину доповнено комп’ютерною тер мі-
нологією.

Наявність словника географічних назв допоможе правильно їх 
вимовляти і перекласти.

Країнознавчий довідник ознайомить з цікавим інформативним 
матеріалом стосовно Великої Британії і США.

Розшифрувати той чи інший комп’ютерний термін, поданий 
через скорочення, допоможе словник комп’ютерних скорочень.

Граматичний довідник містить основи граматики сучасної 
англійської мови.

Мета даного посібника — допомогти опанувати англій ську мову 
і широко використовувати її на практиці. Видання розраховане на 
всіх, хто вивчає англійську мову або їде за кордон.
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ПОБУДОВА СЛОВНИКА

У пропонованому виданні англійські та українські слова роз-
міщені в словнику в алфавітному порядку.

Фонетична транскрипція англійських слів подається за фоне-
тичною системою знаків у квадратних дужках одразу після слова. 
Перед наголошеним складом стоїть знак наголосу. Знак головного 
наголосу ставиться вгорі, а другорядного — внизу перед наголо-
шеним складом.

Кожне англійське слово має граматичну позначку, яка вказує 
на його належність до певної частини мови.

Умовні скорочення, що вказують сферу вживання слова, та 
термінологічні позначки виділено курсивом перед перекладом.

Слова, однакові за вимовою та написанням, що належать до 
різних частин мови, подаються в одній словниковій статті і по-
значаються напівжирними арабськими цифрами з крапкою. Різні 
значення слова нумеруються світлими арабськими цифрами з 
дужкою. Уточнення перекладу або пояснення подаються курсивом 
в дужках.

Синонімічні слова розділяються комою, слова, що позна чають 
різні відтінки значень, — крапкою з комою.

Сполучення з двох слів, що пишуться окремо, подаються 
у словниковій статті одного з них.

Слова, однакові за написанням, але з різною вимовою, що 
на лежать до різних частин мови, подаються в різних словникових 
статтях.

Незмінювана частина мови відокремлена від решти слова 
вертикальною рискою, яка надалі замінюється знаком тильда ~, 
якщо наводяться похідні даного слова.

У багатьох випадках при дієсловах і прикметниках подаються 
прийменники, за допомогою яких ці частини мови сполучаються 
з іншими словами.

Якщо форма множини іменника утворюється не за загальним 
правилом, то вона наводиться в дужках.

Форми Past Indefinite та Past Participle неправильних дієслів 
подаються в дужках у статтях цих дієслів. 

Після знака ◊ (ромб) наводяться словосполучення, що по-
значають усталені словосполучення, фразеологізми, прислів’я 
тощо.
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УМОВНІ СКОРО×ЕННß

АНГЛІЙСЬКІ

pers — personal (pronoun) осо-
бовий займенник

pl — plural множина
poss — possessive (pronoun) при-

свійний (займенник)
p.p — past participle дієприкмет-

ник минулого часу
predic — predicative предикатив -

не вживання прикметника
pref — prefix префікс
prep — preposition прийменник
pres. p. — present participle діє-

прикметник теперішнього 
часу

pron — pronoun займенник
refl — reflexive (pronoun) зво-

ротний (займенник)
rel — relative (pronoun) від нос-

ний (займенник)
sg, sing — singular однина
smb — somebody хтось, хто-не-

будь
smth — something щось, що-

не будь
superl — superlative degree най-

ви щий ступінь
v — verb дієслово 

a — adjective прикметник 
adv — adverb прислівник
attr — attributive атрибутивне 

вживання іменника
ca — about; approximately при-

близно
cj — conjunction сполучник
comp — comparative degree ви-

щий ступінь
demonstr — demonstrative (pro-

noun) вказівний (займен-
ник) 

e.g. — for example наприклад
emph — emphatic підсилюваль-

ний (займенник)
etc. — et cetera (лат.) і т. д. (і так 

далі) і т. ін. (і таке інше), тощо
indef — indefinite (pronoun) не-

означений (займенник)
inf — infinitive інфінітив, не-

означена форма дієслова
int — interjection вигук
inter — interrogative (pronoun) 

питальний (займенник)
n — noun іменник
num — numeral числівник
part — particle частка
pass — passive пасивний стан
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авт. — автомобільна справа
амер. — американізм
анат. — анатомія
англ. —  англійський
архт. — архітектура
астр. —  астрономія
бакт. —  бактеріологія
безос. —  безособова форма або 

зворот
біол. —  біологія
бот.  — ботаніка
буд.  — будівельна справа
бухг.  — бухгалтерія
вет.  — ветеринарія
вжив. —  вживається
виг.  — вигук
вищ.ст.  — вищий ступінь
відносн.  — відносний
відм. —  відмінок
військ. —  військова справа
вульг. —  вульгарно
геогр.  — географія
геол. — геологія
гідр. —  гідрологія
гірн. — гірнича справа
грам. — граматика
див. —  дивись
дипл.  — дипломатія
дит.  — дитяче слово або вислів
дієсл. —  дієслово
дод. —  додаток
док.  — доконаний вид дієслова
друк. —  друкарський термін
ек. — економіка
ел. — електротехніка
жарт. —  жартівливо
жив. — живопис
ж. р. — жіночий рід
займ.  — займенник
зал.  — залізничний термін
заперечн.  — заперечний

заст. — застаріле слово або 
ви слів

збірн. — у збірному значенні
звич. — звичайно
зменш.  — зменшувальне слово
знев.  — зневажливо
зоол. — зоологія
ім.  — іменник
інф.  — інфінітив
ірон.  — іронічно
іст.  — історія
і т. ін.  — і таке інше
канц.  — канцелярський термін
карт.  — термін карточної гри
кін.  — кінематографія
книжн. —  книжне слово або 

ви слів
ком.- комерційний термін
комп. — комп’ютерний термін
кул.  — кулінарія
лат.  — з латинської мови
лінгв. —  лінгвістика
літ.  — літературознавство
лог.  — логіка
майб. ч.  — майбутній час
мат. —  математика
мед. — медицина
мет. — металургія
метеор. — метеорологія
мин. ч. — минулий час
мисл. — мисливство
мист. — мистецтво
мін. — мінералогія
міф. — міфологія
мн., множ.  — множина
мор.  — морська справа
муз. — музика
наказ. сп.  — наказовий спосіб
напр. —  наприклад
наук. —  науковий термін

УКРАЇНСЬКІ
ав. —   авіація
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невідм. — невідмінюване слово
недок.  — недоконаний вид 

діє слова
неознач. — неозначений
неол. —  неологізм
одн. —  однина
означ. — означає
орудн. — орудний відмінок
ос. — особа
особл. — особливо
особов. —  особовий
перев. — переважно
перен. — у переносному зна-

ченні
пестл. — пестливо, пестливий 

вислів
пит. — питальний
підсил.  — підсилювальний
поет.  — поетичний вислів
пол., політ. — політичний тер-

мін
през. — презирливо
прийм. — прийменник
прикм. —  прикметник
присл. — прислів’я
присуд. — присудок
рад., радіо — радіотехніка
рел. — релігійний термін
речен. — речення
риб. — рибальство
рідк. —  рідко (вживається)
розм. — розмовне слово або 

ви слів
розповідн. — розповідний
с. г. — сільське господарство
сл.  — слово
скор. —  скорочено

спец. —  спеціальний термін
спол. — сполучник
спорт. — спортивний термін
ствердж. — стверджувальний
та ін. — та інші
театр. — театральний термін
текст. — текстильне вироб-

ництво
теп. ч. — теперішній час
техн. — техніка
тж. — також
тк. —  тільки
топ. — топографія
торг. —  торговельний термін
укр. — український
умовн. — умовний
у різн. знач. — у різних зна-

чен нях
фарм. — фармацевтичний тер-

мін
фіз. — фізика
фізл. — фізіологія
філос. — філософія
фін. — фінансовий термін
фольк. — фолькльор
фон. — фонетика
фот. — фотографія
фр. — з французької мови
хім. — хімія
церк. — церковне слово або 

ви слів
ч.р. — чоловічий рід
част. — частка
шах. — шахи, шаховий термін
шк. — шкільне слово або вислів
юр. — юридичний термін
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А
а 1. спол. протиставний but; 

and; я прийду, a вонa ні I’ll соmе, 
but she won’t; не хочеться встa
вaти, a требa І don’t want to get 
up, but I have to; я тут, a вони тaм  
І am here and they are there; 
2. спол. приєднувaльний and; 
він біг, a я зa ним he ran, and  
I ran after him; 3. чaст. and; A це 
хто? And who is that?; чaсто не 
пере клaдaється: A ви дістaли 
квитки? Did you get the tickets? 
◊ a сaме namely, that is; a проте 
however; 4. виг. ah!, oh!

aбaжур (lamp) shade.
aбеткa alphabet; ABC.
aбзaц paragraph.
aби if only; ~ де anywhere, whe r

ever you like; ~ коли whenever you 
like, any time; ~ куди any where, 
wherever you like; ~ хто any  body, 
anyone; ~ що anything; ~ як any
how; ~ який any ... (you like).

aбо or; ~ ... ~ either ... or.
aбон|емент subscription (to, 

for); (кaрткa) subscription card; 
(у теaтр тa ін.) seasonticket; 
~ ент subscriber.

aбревіaтурa abbreviation.
aбрикос, aбрикосa (плід) apri

cot; (дерево) apricottree.
aбсолютний absolute; ~ чем

піон overall champion.
aбстрaк|тний abstract; ~ ція 

abstraction.
aбсурд absurdity; nonsense; 

~ ний absurd; ridiculous.
aвaнгaрд 1. військ. advance(d) 

guard; 2. перен. vanguard, van;  
в ~ i in the van.

aвaнпост outpost.
aвaнс advance (payment), pre

payment; одержувaти ~ a) get 
money in advance / beforehand; 
б) (зaробітної плaти) to receive 
an advance of one’s salary; ~ ом 
in advance.

aвaнтюр|a adventure; (комер
цій нa) venture; воєннa ~ military 
gamble; ~ изм adventurism; ~ ист 
adventurer; ~ исткa adventuress; 
~ ний venturesome; adventure attr.

aвaрійний 1. emergency attr; 
~ сигнaл accident alarm; ~ стaн 
criti cal condition; 2. (для усунен 
ня aвaрії) breakdown attr.
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aвaрі|я wreck; (aвтомобіля) 
crash; (нещaсний випaдок) acci
dent; (поломкa мaшини) break
down; зaзнaти ~ ї have an acci
dent; (про судно) be wrecked.

aвжеж certainly, of course.
aвіa|бaзa airbase; ~ десaнт 

(ви сaдкa) air landing; (військa) 
airborne troops; ~ конструктор 
aircraft designer; ~ носець aircraft 
carrier; ~ поштa air mail; послaти 
лист ~ поштою send a letter by 
air (mail).

aвіaційн|ий aviation attr; air
craft attr; ~ ий зaвод aircraft fac
tory / works; ~ a промисловість 
aircraft industry.

aвіaція aviation; збірн. тж. 
aircraft.

aврa|л мор. all hands on deck; 
перен. all handy job, emergency 
job; оголосити call all hands on 
deck; ~ льний emergency attr.

aвстрaлієць, ~ йський Austra lian.
aвстрієць, ~ йський Austrian.
aвтобіогрaфія autobiography.
aвтобус (motor) bus; autobus 

aмер.; їхaти ~ ом go by bus.
aвтогрaф autograph.
aвтозaвод motor works; auto

mobile plant aмер.
aвтомaт 1. (мaшинa) (auto

matic) machine; 2. (торговельний) 
slotmachine; 3. (про людину) 
auto maton, robot; 4. військ. sub
machine gun; tommygun.

aвтомaтизaція automation.
aвтомaтичний automatic, self

acting.

aвтомaшинa (легковa) (motor) 
car;  (вaнтaжнa)  lorry,  truck 
aмер.

aвтомобіль (motor)car; auto
mobile; ~ ний motor(car) attr; 
automobile attr. aмер.

aвтоном|ія autonomy, self 
go vernment; ~ ний autonomous.

aвтопортрет selfportrait.
aвтор author; (про жінку)  

authoress; (літерaтурного тво  ру)  
wri ter; (музичного твору) composer.

aвторитет authority; користу
вaтися ~ ом (серед) have author
ity (with); ~ ний authoritative;  
(у якійсь спрaві) competent.

aвтор|ство authorship; ~ ський 
author’s; ~ ський гонорaр royal
ties; ~ ське прaво copyright.

aвторучкa fountainpen.
aвтотрaнспорт motor transport.
aгa aha!; ah so!; oh, well!
aгент agent; broker; ~ ство 

agen  cy; ~ ypa збірн. agents pl; 
(роз відкa) secret service.

aгітувaти, зaгітувaти (зa, про
ти) 1. тк. недок. campaign (for, 
against), agitate (for, against); 
car ry on pro paganda (for, against);  
2. (переко нувaти) urge, persuade.

aгонія agony; передсмертнa ~ 
death pangs pl.

aгрaрний agrarian.
aгрегaт aggregate; unit.
aгресивний aggressive.
aгрес|ія aggression; ~ op ag

gres sor.
aгроном agronomist; ~ ія agro

nomies; ~ ічний agronomical.

aвaрія aгроном
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A
Adelaide [’ædǝlɪd] Адела їда.
Adriatic [‘eɪdrɪ’ætɪk’si:] Адріа

тич не море.
Africa [’æfrɪkǝ] Африка.
Alabama [‘ælǝ’bæmǝ] Ала ба ма.
Alaska [ǝ’læskǝ] Аляска.
Alps [ælps] Альпи.
Amazon [’æmǝzǝn] р. Ама зон

ка.
Amsterdam [´æmstǝdæm] м. Ам 

с тердам.
Andes [’ændi:z] Анди.
Angola [æn’goulǝ] Ангола.
Apennines [ ’æpɪnaɪnz] Апен

ні ни.
Appalachian Mountains[‘æpǝ

’leɪtʃjǝn ’mauntɪnz] Аппалачі. 
Arabian Sea [ǝ’reɪbjǝn’si:] Аравій

ське море.
Aral Sea [’Arǝl’si:] Аральське 

мо ре.
Arctic Ocean [’Aktɪk’ouʃǝn] Пів

нічний Льодовитий океан.
Argentina [‘Adʒǝn’ti:nǝ] Арген

тина.
Arizona [‘ærɪ’zounǝ] Аризона.
Asia [’eɪʃǝ] Азія.
Athens [’æθɪnz] м. Афіни.
Atlanta [ǝt’læntǝ] м. Атланта.
Atlantic Ocean [ǝt’læntɪk’ouʃǝn] 

Атлантичний океан.
Auckland [’ɔ:klǝnd] м. Окленд.
Austin [’ɔstɪn] м. Остін.
Australia [ɔ’streɪljǝ] Австралія.

Austria [’ɔstrɪǝ] Австрія.
Avon [’eɪvǝn] р. Ейвон.
Azerbaijan [‘Azǝbaɪ’dʒAn] Азер

байджан.
Azov, Sea of [’si:ǝv ’Azɔv] Азов

ське море.

B
Babylon [’bæbɪlǝn] іст. Вави

лон.
Baffin Bay [’bæfɪn’beɪ] Баффіно

ва затока.
Bahamas [bǝ’hAmǝz] Багамські 

острови.
Baleriac Isles [‘bælɪ’ærɪk’aɪlǝndz] 

Балеарські острови.
Baltic Sea [’bɔ:ltɪk’si:] Балтійське 

море.
Baltimore [’bɔ:ltɪmɔ:] м. Бал

тимор.
Barcelona [‘bAsɪ’lounǝ] м. Бар

селона.
Barents Sea [’bArǝnts’si:] Барен

цове море.
Bass Strait [’bæs’streɪt] Бассова 

прoтока.
Bath [bAθ] м. Бат.
Batumi [bA’tu:mɪ] м. Батумі.
Bedford(shire) [’bedfǝd(ʃɪǝ)] Бед

форд(шир).
Belfast [bel’fAst] м. Белфаст.
Belgium [’beldʒǝm] Бельгія.
Bengal, Bay of [’beɪǝvbeŋ’gɔ:l] Бен

гальська затока.

ГЕОГРАФІЧНІ НАЗВИ
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Bering Sea [’berɪŋ’si:] Берингове 
море.

Bering Strait [’berɪŋ’streɪt] Бе
рингова протока.

Berkshire [’bAkʃɪǝ] Беркшир.
Berlin [bǝ:’lɪn] м. Берлін.
Bermudas [bǝ:’mju:dǝz] Бермуд

ські острови.
Biscay, Bay of [’beɪǝv’bɪskeɪ] Біс

кайська затока.
Black Sea [’blæk’si:] Чорне море.
Bohemia [bou’hi:mjǝ] Богемія.
Bolivia [bǝ’lɪvɪǝ] Болівія.
Bombay [bɔm’beɪ] м. Бомбей.
Bonn [bɔn] м. Бонн. 
Bosnia [’bɔznɪǝ] Боснія.
Boston [’bɔstǝn] м. Бостон.
Bradford [’brædfǝd] м. Бред

форд. 
Brazil [brǝ’zɪl] Бразилія.
Bremen [’breɪmǝn] м. Бремен.
Brighton [’braɪtn] м. Брайтон.
Brisbane [’brɪzbǝn] м. Брісбен.
Bristol [brɪstl] м. Бристоль.
Bronx [brɔŋks] Бронкс.
Brooklyn [’bruklɪn] Бруклін.
Bucharest [’bju:kǝrǝst] м. Буха

рест.
Brussels [brʌslz] м. Брюссель.
Buckingham(shire) [’bʌkɪŋǝm

(ʃɪǝ)] Бакінгем(шир).
Budapest [’bju:dǝ’pest] м. Буда

пешт.
Bug [bu:g] р. Буг.
Bulgaria [bʌl’gɛǝrɪǝ] Болгарія.
Byelorussia [‘bjelou’rʌʃǝ] Біло

русь.
Byzantium [bɪ ’zæntɪǝm] іст. 

Візантія.

C
Caernarvon(shire) [kA’nAvǝn

(ʃɪǝ)] Карнарвон(шир).
Cairo [’kaɪǝrou] м. Каїр.
California [ ‘kælɪ ’fɔ:njǝ] Калі

форнія.
Cambridge [’keɪmbrɪdʒ] м. Кем

б ридж.
Canada [’kænǝdǝ] Канада.
Canary Islands [kǝ’nɛǝrɪ’aɪlǝndz] 

Канарські острови.
Canberra [ ’kænbǝrǝ] м. Кан

берра.
Cape Town [’keɪptaun] м. Кейп

таун.
Cardiff [’kAdɪf] м. Кардіфф.
Carribbean (Sea) [‘kærɪ’bi:ǝn(’si:)] 

Карибське море.
Carpathian Mountains, the Car

pa thians [kA’peɪθjǝn ’mauntɪnz, 
kA’peɪθjǝnz] Карпатські гори, 
Карпати.

Caspian Sea [’kæspɪǝn’si:] Кас
пійське море.

Caucasus [’kɔ:kǝsǝs] Кавказ.
Central America [’sentrǝl ǝ’me

rɪkǝ] Центральна Америка.
Ceylon [sɪ’lɔn] Цейлон.
Channel, the [tʃænl] див. English 

Channel.
Channel Islands [’tʃænl’aɪlǝndz] 

Нормандські острови.
Cheshire [’tʃeʃǝ] Чешир.
Chester [’tʃestǝ] м. Честер.
Cheviot Hills [’tʃevɪǝt’hɪlz] Чеві

отські гори.
Chicago [ʃɪ ’kAgou,tʃɪ ’kAgou] 

м. Чикаго.

Bering Sea Chicago


