
Деякі умовні позначення 

В стовбчику "Переклад" деякі слова розділені комою, а деякі крапкою з 

комою. Пояснюємо: В англійській мові (як і в українській) одне слово може 

мати абсолютно різні значення. Тому крапкою з комою ми розділяємо 

значення, що мають різний смисл (наприклад в слова "stick" є два абсолютно 

не пов’язяні значення "палиця" і "приклеювати", тому вони розділені 

крапкою з комою) 

(оа), (ае) - змішаний звук, що утворується в переході від першого звуку до 

другого 

(тс), в транскрипції [θ] - аналогічного звука в українській мові немає. Щоб 

відтворити цей приголосний, треба пропустити струмінь повітря між 

кінчиком язика і краєм верхніх зубів; цей звук наближається до українського 

"с" в слові "син", якщо його вимовити з трохи висунутим язиком. 

(дз), в транскрипції [ð] - відрізняється від [θ] тільки дзвінкістю. Проте слід 

уникати звука, схожого на українське "з". 

 

Слово Переклад Вимова 

soon незабаром [suːn] сун 

sorry шкода, вибачте [ˈsɒri] со́рі 

sort сорт, сортувати [sɔːt] со́от 

sound звук, звучати [saʊnd] са́унд 

south південь [saʊθ] са́у(тс) 

space простір, космос [speɪs] спе́йс 

speak говорити [spiːk] спік 

special спеціальний [ˈspɛʃ(ə)l] спешл 

speed швидкість [spiːd] спід 

spend 
витрачати (гроші), проводити (час), 

виснажувати [spɛnd] спенд 

spring весна, навесні; пружина [sprɪŋ] спрінґ 

square сквер, площа; квадрат, прямокутник [skwɛː] скуе́е 

stage 
стадія, етап; естрада, підмостки, сцена, 

сценічний [steɪdʒ] сте́ідж 

stand стояти, вистояти; стенд, підставка [stand] стенд 

star зірка [stɑː] ста́а 

start старт [stɑːt] ста́ат 

state становище, стан; штат, держава [steɪt] сте́іт 



statement заява, констатування [ˈsteɪtm(ə)nt] 

сте́ітмент 

station станція, зупинка; ставити на певне місце [ˈsteɪʃ(ə)n] сте́йшн 

stay залишатися, залишитися [steɪ] сте́й 

step крок, крокувати [stɛp] степ 

stick палиця, дрючок; приклеювати [stɪk] стік 

still як і раніше, досі, нерухомий, нерухомо [stɪl] стіл 

stone камінь, кам'яний [stəʊn] сто́ун 

stop стоп [stɒp] ст(оа)п 

store магазин; склад, зберігати, запасати [stɔː] сто́о 

story історія, оповідання [ˈstɔːri] сто́рі 

straight прямий, рівний, прямо [streɪt] стрейт 

strange дивний, незвичайний; чужий, незнайомий [streɪn(d)ʒ] 
стре́індж 

street вулиця [striːt] стріт 

strike удар; страйк [strʌɪk] стра́ік 

strong сильний [strɒŋ] стронг 

student студент 
[ˈstjuːd(ə)nt] 

стю́дент 

study вивчення, навчатися [ˈstʌdi] ста́ді 

subject cуб'єкт; підлеглий; предмет, тема [ˈsʌbdʒɛkt] 

сабдже́кт 

success успіх [səkˈsɛs] сексе́с 

such такий, подібний [sʌtʃ] сач 

suddenly раптом  [ˈsʌd(ə)nli] са́днли 

sugar цукор [ˈʃʊgə] шу́га 

suggest пропонувати [səˈdʒɛst] садже́ст 

suit 
підходити, пасувати (наприклад, “пасує 

костюм”); набір, комплект, костюм; сюїта 
[suːt] сют 

summer літо [ˈsʌmə] са́ме 

sun сонце [sʌn] сан 

sunday неділя [ˈsʌndeɪ] са́ндей 



supper вечеря, вечеряти [ˈsʌpə] са́пе 

supply постачати [ˈsʌpli] сапла́й 

support підтримка [səˈpɔːt] сапо́от 

suppose припускати, припущення [səˈpəʊz] сепо́уз 

sure упевнений; безперечно [ʃɔː] шу́у 

surprise сюрприз, несподіванка; здивування [səˈprʌɪz] сепра́із 

sweet солодкий; свіжий, запашний [swiːt] свіі́т 

swim плавати [swɪm] свім 

system система [ˈsɪstəm] си́стем 

table стіл; таблиця [ˈteɪb(ə)l] тейбл 

take брати, приймати [teɪk] тейк 

talk розмова, розмовляти [tɔːk] то́ок 

tall високий, рослий; заввишки [tɔːl] то́ол 

tea чай [tiː] ті́і 

teach навчати [tiːtʃ] ті́іч 

teacher вчитель [ˈtiːtʃə] тіч́е 

tear сльоза; порватися, рвати [tɪə] тіе́; [tɛː] те́е 

(tele)phone телефон [ˈtɛlɪfəʊn] 

(телі)фо́ун 

television телебачення [ˈtɛlɪvɪʒ(ə)n] 

те́лівіжн 

tell розповідати [tɛl] тел 

temperature температура [ˈtɛmp(ə)rətʃə] 

те́мпрече 

ten десять [tɛn] тен 

term 
термін (напр., науковий термін), вираз; термін 

(часовий), строк 
[təːm] те́ем 

test випробування, тест [tɛst] тест 

than як, ніж (напр., більше ніж очікувалось), крім [ðan] (дз)ен 

thank дякую [θaŋk] (тс)енк 

that що, щоб; той, те [ðat] (дз)ет 

the означений артикль [ðə] (дз)е 



their їх, їхній [ðɛː] (дз)е́а 

them їм, їх [ðɛm] (дз)ем 

then тоді, потім, тому; отже, в такому разі [ðɛn] (дз)ен 

there там [ðɛː] (дз)е́е 

these ці [ðiːz] (дз)ис 

they вони [ðeɪ] (дз)е́і 

thick товстий; густий, щільний [θɪk] (тс)ік 

thin 
тонкий, худий, тоншати, схуднути; 

ненасичений [θɪn] (тс)ін 

thing річ, предмет [θɪŋ] (тс)інґ 

think думати, міркувати [θɪŋk] (тс)інк 

third третій; третина [θəːd] (тс)е́ед 

thirteen тринадцять [θəːˈtiːn] (тс)еті́н 

thirty тридцять [ˈθəːti] (тс)е́ті 

this це, цей [ðɪs] (дз)іс 

those ті [ðəʊz] (дз)о́ус 

though хоча́ [ðəʊ] (дз)о́у 

thought думка; думати  [θɔːt] (тс)о́от 

thousand тисяча [ˈθaʊz(ə)nd] 

(тс)а́узенд 

three три [θriː] (тс)рі 

through через, крізь, наскрізь; з початку до кінця [θruː] (тс)ру 

throw кидати, кидок [θrəʊ] (тс)ро́у 

thursday четвер [ˈθəːzdeɪ] 
(тс)е́здей 

tie зав'язувати, прив'язувати; краватка [tʌɪ] та́і 

till грошовий ящик, каса; до, доки [tɪl] тіл 

time час; рази, раз (наприкл., двадцять раз); тайм [tʌɪm] тайм 

to до (вказує на напрямок) [tʊ] ту 

today сьогодні [təˈdeɪ] туде́й 

together разом [təˈgɛðə] туґе́(дз)е 

tomorrow завтра [təˈmɒrəʊ] 



тумо́роу 

too занадто; також [tuː] ту 

tooth зуб [tuːθ] ту(тс) 

top верх, вершина [tɒp] топ 

touch дотик, торкатися [tʌtʃ] тач 

towards до, по відношенню до, по напрямку до [təˈwɔːdz] тево́одз 

town місто  [taʊn] та́ун 

trade торгівля, торгувати [treɪd] трейд 

train тренувати; поїзд [treɪn] трейн 

travel подорожувати, подорож [ˈtrav(ə)l] тре́вел 

tree дерево [triː] трі 

trip подорож, поїздка; спотикатися [trɪp] тріп 

trouble труднощі, ускладнення; хвилювання, неспокій [ˈtrʌb(ə)l] трабл 

true правда, правдивий; справжній [truː] тру 

try спробувати, спроба [trʌɪ] траі 

tuesday вівторок [ˈtjuːzdeɪ] тю́здей 

turn поворот, повертати [təːn] те́ен 

twelve дванадцять [twɛlv] твелв 

twenty двадцять [ˈtwɛnti] тве́нті 

two два [tuː] ту 

type тип; вводити (з клавіатури) [tʌɪp] та́йп 

under під [ˈʌndə] а́нде 

understand розуміти, мати на увазі [ʌndəˈstand] 

андесте́нд 

university університет [juːnɪˈvəːsɪti] 
юніве́сеті 

until доки, допоки, до [ənˈtɪl] ентіл́ 

up вгору [ʌp] ап 

upon на [əˈpɒn] епо́н 

us нам [ʌs] ас 

use використовувати [juːz] юз 

used використаний [juːzd] юзд 



usual звичайний [ˈjuːʒʊəl] ю́жуел 

usually зазвичай [ˈjuːʒʊəli] ю́жуелі 

various різний [ˈvɛːrɪəs] ве́ріес 

very дуже [ˈvɛri] ве́рі 

view вид [vjuː] в’ю 

village село [ˈvɪlɪdʒ] віл́идж 

visit відвідувати [ˈvɪzɪt] віз́ит 

voice голос [vɔɪs] во́іс 

wait чекати [weɪt] уе́йт 

walk ходити [wɔːk] уо́ок 

wall стіна [wɔːl] уо́ол 

want хотіти, потреба [wɒnt] уо́нт 

war війна [wɔː] во́о 

warm теплий, зігріватися [wɔːm] во́ом 

wash мити [wɒʃ] уо́ш 

watch дивитися, спостерігати [wɒtʃ] у(оа)́тч 

water вода [ˈwɔːtə] уо́те 

wave хвиля; махати [weɪv] уе́йв 

way шлях, спосіб [weɪ] уе́й 

we ми [wiː] уі́ 

weak слабкий [wiːk] уіќ 

wear носити, зношувати одяг [wɛː] уе́а 

weather погода [ˈwɛðə] уе́(дз)е 

wednesday середа [ˈwɛnzdeɪ] 
уе́нздей 

week тиждень [wiːk] уіі́к 

welcome ласкаво просимо [ˈwɛlkəm] уе́лкем 

well добре [wɛl] уе́л 

west Захід [wɛst] уе́ст 

what що [wɒt] у(оа)́т 



when коли [wɛn] уе́н 

where де, куди [wɛː] уе́е 

whether 
чи (наприкл., 1. whether A or B - чи А, чи В; 2. 

whether or no - так чи інакше) [ˈwɛðə] уе́(дз)е 

which котрий, який [wɪtʃ] уіч́ 

while 1) фраза: “в той час, як”; 2) час, проміжок часу [wʌɪl] уа́йл 

white білий [wʌɪt] уа́йт 

who хто [huː] ху 

whole цілий, весь; загало́м [həʊl] хо́ул 

whom котрого, кого, кому [huːm] ху́ум 

whose чий, чия, чиї [huːz] ху́уз 

why чому?, навіщо? [wʌɪ] уа́й 

wide широкий, просторний [wʌɪd] уа́йд 

wife дружина, жінка [wʌɪf] уа́йф 

wild дикий [wʌɪld] уа́йлд 

will 
(вираження майбутнього часу), воля, бажання, 

хотіння [wɪl] уіл́ 

win вигравати [wɪn] уі́н 

wind вітер; намотувати [wɪnd] уін́д 

window вікно [ˈwɪndəʊ] уі́ндоу 

winter зима [ˈwɪntə] уін́те 

wish бажати, бажання [wɪʃ] уіш́ 

with з [wɪð] уі́(дз) 

within всередині, в межах [wɪðˈɪn] уі(дз)ін́ 

without поза, зовні; без [wɪðˈaʊt] уі(дз)а́ут 

woman жінка [ˈwʊmən] ву́мен 

wonderful чудовий, дивовижний [ˈwʌndəfʊl] 

уа́ндефул 

wood дерево, деревина [wʊd] вуд 

word слово [wəːd] уе́ед 

work робота, працювати [wəːk] уе́ек 

world світ [wəːld] уе́елд 



worry турбуватися, неспокій, хвилювання [ˈwʌri] уо́рі 

would 
б, би (минулий час від will, наприкл., he would 

do it - він зробив би це) [wʊd] вуд 

write писати, написати [rʌɪt] ра́йт 

wrong неправильний, помилковий [rɒŋ] ронґ 

year рік [jɪə] є́е 

yellow жовтий, жовтизна [ˈjɛləʊ] є́лоу 

yes так [jɛs] єс 

yesterday вчора [ˈjɛstədeɪ] є́студей 

yet ще, все ще, досі; однак [jɛt] єт 

you ти [juː] ю 

young молодий [jʌŋ] янг 

your твій, твоя, твоє [jɔː] йо 

 


