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ВСТУП 

 

Євроінтеграційні процеси в Україні та Болонський процес передбачають 

підготовку конкурентоспроможних фахівців з відповідним рівнем володіння 

іноземною мовою, яка повинна стати важливим елементом їх професійної 

підготовки. Положенням про підготовку науково-педагогічних і наукових 

кадрів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 

1999 року № 309 (зі змінами), передбачено складання вступниками до 

аспірантури вступного іспиту з іноземної мови.  

Вступні випробування на навчання для здобуття ступеня доктора 

філософії включають вступний іспит з іноземної мови в обсязі, який 

відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, що 

передбачає здатність розуміти основний зміст, коли йдеться про роботу, 

школу, дозвілля, тощо; вміння адекватно і доречно користуватися мовою у 

конкретних ситуаціях, що трапляються під час поїздок англомовними 

країнами; вміння просто і зв’язно висловлюватися на знайомі теми і сфери 

особистих зацікавлень; вміння робити повідомлення про спогади та події з 

власного життя, давати короткі пояснення й обгрунтування щодо планів і 

намірів. 

 

1. МЕТА ВСТУПНОГО ІСПИТУ ДО АСПІРАНТУРИ 

 

Вступний іспит з іноземної мови (англійської) до аспірантури має на 

меті визначення рівня підготовки вступників з англійської мови та подальше  

спрямування навчання англійській мові в аспірантурі з огляду на  

актуальність інтеграції освітньої системи України у європейський та світовий  

освітній простір та потребу в підвищенні рівня знань аспірантами іноземних 

мов і навичок активної роботи з міжнародними базами наукової інформації. 

 

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ ПРОГРАМИ 

 

Програма відображає конкретні характеристики володіння англійською  

мовою рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, тобто 

володіння відповідними загальними компетенціями в цілому та 

комунікативними мовленнєвими компетенціями зокрема.  

Загальні компетенції слухачів складаються з їхніх знань, умінь та 

життєвого досвіду, а також з їхнього уміння вчитися. Комунікативна 

мовленнєва компетенція складається з лінгвістичного, соціолінгвістичного і 

прагматичного компонентів: лінгвістичні компетенції включають лексичні, 

фонологічні, граматичні знання і вміння та інші параметри мови як системи; 

соціолінгвістичні компетенції стосуються соціокультурних умов 

користування мовою; прагматичні компетенції пов’язані з умінням 

функціонально використовувати лінгвальні ресурси у продуктивних і 

рецептивних видах мовлення. 



3. ВИМОГИ ДО НАВИЧОК ТА ВМІНЬ В  

МОВЛЕННЄВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Складовими мовленнєвої діяльності є рецептивні та продуктивні вміння. 

До рецептивних умінь належать читання та аудіювання. 

Читання: 

Вступник до аспірантури повинен вміти:  

розуміти в деталях розгорнуті, складні тексти незалежно від того, чи 

відносяться вони до сфери його діяльності/спеціальності, за умови, що можна 

перечитати важкі місця; розуміти будь-яку кореспонденцію, користуючись час 

від часу словником; швидко ідентифікувати зміст і відповідність новин, статей, 

повідомлень на професійні теми широкого діапазону, вирішуючи, чи потрібне 

більш уважне їх вивчення;  

 аудіювання: розуміти достатньо, щоб стежити за розгорнутим мовленням 

на абстрактні або складні теми поза сферою власних інтересів, хоча при цьому 

допускається необхідність уточнення окремих деталей; впізнавати широке коло 

ідіоматичних виразів та колоквіалізмів; легко розуміти складні діалоги між 

іншими учасниками групової дискусії або дебатів, навіть на абстрактні теми; 

розуміти складну технічну інформацію, напр., оперативні інструкції, 

специфікації на знайомих продуктах, пропозиції послуг;  

 мовлення: давати чіткі, детальні описи та презентації складних предметів, 

інтегруючи підтеми, розвиваючи окремі пункти та завершуючи відповідним 

висновком; добре реагувати на звертання, відповідаючи спонтанно і майже 

невимушено.   

 письмо: писати деталізовані тексти різного спрямування, пов’язані з 

особистою та професійною сферами; писати тези, доповіді, реферати та 

анотації із високим ступенем граматичної коректності. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ІСПИТУ 

ДО АСПІРАНТУРИ 

 

Організація і проведення вступного іспиту до аспірантури Волинського 

національного університету імені Лесі Українки з іноземної мови здійснюється 

відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Умов прийому на навчання 

до вищих навчальних закладів України в 2021 році, Правил прийому до 

аспірантури (доктор філософії) ВНУ в 2021 році, Положення «Про приймальну 

комісію ВНУ», Положення про прийом на навчання до аспірантури ВНУ на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії, Положення про предметні 



комісії для проведення вступних випробувань до аспірантури ВНУ, Положення 

про відділ аспірантури і докторантури ВНУ. 

 

5. СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА 

 

Програма вступного іспиту з іноземної мови передбачає виконання трьох 

завдань.  

1. Тестування. Перше завдання передбачає виконання граматичних та 

лексичних завдань у тестовій формі (70 тестових питань). 

2. Бесіда на одну із запропонованих тем.  

3. Реферування україномовної статті англійською мовою. 

4. Співбесіда іноземною мовою з питань напряму наукового дослідження. 

Четверте завдання передбачає співбесіду з питань наукового дослідження, що 

складається з усного монологічного повідомлення про зміст наукової роботи 

(рекомендований час – 2-3 хвилини) та відповідей на запитання членів 

екзаменаційної комісії. Вступник повинен сформулювати основні наукові 

положення майбутнього дисертаційного дослідження і розкрити суть 

поставленої проблеми, висловити власні міркування щодо шляхів її 

розв’язання, наявних статей та перспектив. 

 

ЗРАЗОК СТАТТІ ДЛЯ РЕФЕРУВАННЯ 

Авторка – Євгенія Ковалевська 

Джерело – ВВС News Україна (https://www.bbc.com/ukrainian/features-51093979) 

20 січня 2020 

 

 

Здорове харчування: чи може корисна їжа бути дешевою 

 
Льон замість чіа, гречка замість кіноа, замість кумквата — буряк і гарбуз. Попри 

численні міфи, корисна їжа є дешевою та доступною.  

Експерти зі здорового харчування радять не ставати жертвами реклами, яка обіцяє здоров'я і 

довголіття, просуваючи певні продукти, а вибирати місцеві овочі, фрукти, крупи та іншу їжу.  

ВВС News Україна зібрала декілька порад, як харчуватися з користю для здоров'я, але без 

шкоди для гаманця. 

 

Суперфуди - це місцеві продукти 

Дієтолог Оксана Скиталінська розповідає, що в багато українців є жертвами міфів 

щодо здорового харчування. Зокрема, ці міфи стосуються того, що їсти корисну їжу - дорого. 

"Маркетинг нам пропонує продукти, які можна продати дорого, приписуючи їм певні 

властивості. Це так звані суперфуди - манго, ягоди годжі, чіа, чай матча та інші", - каже пані 

Скиталінська. За її словами, часто популяризаторами таких суперфудів є блогери з тисячами 

підписників. 

Таким чином, складається враження, що здорове харчування не є доступним і що за 

нього треба дорого платити, каже вона. 

https://www.bbc.com/ukrainian/features-51093979


Дієтолог відстоює думку, що для людини найкорисніша - локальна їжа. 

"До цієї їжі звикли наші предки, навіть ферменти, які виробляються в організмі, 

налаштовані на краще перетравлення цих продуктів", - каже Оксана Скиталінська. 

Однак, додає вона, це не означає, що "в нашому раціоні не може бути бразильських 

горіхів чи авокадо". 

 

Різноманітна і сира 

Їжа має бути різноманітною - це овочі, фрукти, зелень, ягоди, горіхи та насіння. 

"У нас немає кумквата, але у нас є буряк", - каже пані Скиталінська і радить їсти 

різнокольорові овочі, які є корисними, смачними і дешевими водночас, - це морква, буряк, 

капуста, цибуля, гарбуз. 

"Особливо цінними є квашені або ферментовані продукти, мочені, як їх ще називають, 

- капуста, огірки, помідори. Це корисно для кишкової мікробіоти, яка і формує наш 

імунітет", - пояснює Оксана Скиталінська. 

Дієтолог нагадує пропорції повноцінного прийому їжі: половину тарілки мають 

займати овочі та фрукти, третину - круп'яні вироби, решту - білкові продукти (сири, яйця, 

нежирне м'ясо, риба, білки рослинного походження - бобові). 

Їжа має бути правильно приготована - тоді вона найздоровіша. 

"Тому варимо або запікаємо, але не смажимо. Навіть коли смажимо на корисних 

оліях, така їжа втрачає свої поживні властивості", - додає вона.  

Пані Скиталінська також радить не витрачати багато часу на приготування їжі. Дуже 

складні рецепти - це не стратегія здорового харчування, вважає вона. 

"Замість того, аби ліпити вареники та крутити голубці, людина може з'їсти сирі овочі, 

а цей час використати на пізнання чогось нового і фізичну активність", - додає дієтолог і 

нагадує, що харчування - це інструмент, а не мета. 

. Чим більше з продуктом щось робили, тим він шкідливіший і дорожчий. Якщо ви не 

впевнені у складі продукту, краще його не брати", - додає Ольга Ільюхіна. Вона є автором 

освітнього проєкту "Здорове харчування для дітей" та онлайн-курсу для дорослих "4 кроки 

до здорового харчування" на Prometheus.  

Пані Ільюхіна вказує на те, що українці вживають забагато хліба, солодощів, солі, 

смаженої їжі та алкоголю. 

Водночас у їхньому раціоні замало фруктів, цілозернових злаків, бобових, горіхів та 

риби. 

Сочевиця, квасоля, горох доступніші за ціною, ніж м'ясо, і замінюють йогоОльга 

Ільюхіна, експерт зі здорового харчування 

Вона радить зменшити кількість солодощів у раціоні, натомість збільшувати 

споживання фруктів та овочів до 300-500 г в день. 

"Яблуко, буряк, селера, редька, капуста - варіть, печіть, додавайте в супи та борщі. 

Сезонні овочі та фрукти купуйте на ринках та у фермерів. Також доступними є морожені 

фрукти і ягоди", - розповідає експертка. 

Водночас варто бути обережними з картоплею, бо її часто переїдають. Оптимально 

їсти картоплю - 2-3 рази на тиждень - печену, варену, гарно охолоджену - в салат, додає пані 

Ільюхіна. 

Забагато солі й цукру  

60% солі ми отримуємо не з домашньої сільнички, а з перероблених продуктів, каже 

Ольга Ільюхіна. Зокрема, з перероблених м'ясних виробів (ковбаси та сосиски) і хліба. 

Українці з'їдають в середньому пів кілограма хліба щоденно, а норма для жінки - 70 г, 

для чоловіка - 90 грамів. Експерти радять обирати хліб з цілозернового борошна та висівок, 

який здебільшого коштує дешевше, аніж білий хліб чи інша здоба. 

Ще двічі на тиждень треба їсти рибу. І не варто шукати лосося чи форель, коли 

доступнішою і не менш корисними і смачними є оселедець, хек та скумбрія, які можна 

придбати від 40 до 80 грн/кг. 

Ольга Ільюхіна нагадує, що до свого раціону варто ввести бобові, про які часто 

забувають. 



"Українці в середньому їдять 9 г бобових на день. А МОЗ рекомендує 75 грамів сухих 

бобових щоденно", - розповідає експертка. 

"Сочевиця, квасоля, горох доступніші за ціною, ніж м'ясо, і замінюють його. Це 

нежирний білок рослинного походження. З бобових можна робити салати, з нуту - 

популярний нині хумус, супи та навіть цукерки", - розповідає пані Ільюхіна і ділиться 

рецептом: змолоти разом квасолю, какао, банан і фініки. 

 

Горіхи та зернята  

"Навіщо нам чіа за 120 грн, коли у нас є льон, який можна купити від 25 грн за 

кілограм. Його треба на ніч замочити, перебити в блендері і додавати в каші", - каже пані 

Ільюхіна. 

Експертка зі здорового харчування нагадує, що доросла людина має щодня з'їдати 

жменьку зернят і горіхів. 

"У мене на столі завжди є льон і кунжут. А також соняшникове, гарбузове насіння, яке 

додаю до каш та салатів", - каже Ольга Ільюхіна. 

Експерти радять не шукати цілющих властивостей лише в екзотичних продуктах. 

Адже багато корисних речовин є в продуктах, до яких ми звикли змалечку. 

"Тепер на прилавках магазинів з'явилася кіноа. Але приблизно схожий склад 

мікроелементів є у нашій гречці", - нагадує Ольга Ільюхіна. 

 

Здорова їжа — доступна 

Міф про дорожнечу здорового харчування минулого року спростовувала тодішній 

міністр охорони здоров'я Уляна Супрун. 

Як приклад дешевих і корисних овочів, пані Супрун називала моркву, буряк, кольрабі, 

коренеплоди селери та пастернаку, цибулю, гарбуз і капусту. 

"Простіше купити шоколадний батончик, аніж курагу, хоча кілограм батончиків 

дорожчий за кілограм кураги", - переконувала тодішня очільниця МОЗ.  

Змінюйте свої пріоритети й шукайте здорові варіанти щодня, закликала пані Супрун, 

адже здорова їжа — доступна. 

 

 

ЗРАЗОК 

 

Міністерство освіти і науки України 

Волинський національний університет імені Лесі Українки 

Вступний іспит з англійської мови для здобувачів наукового ступеня доктора філософії 

 

Екзаменаційний білет № 1 

1. Read the topic card below carefully. You will have to talk about the topic for one or two 

minutes. You have one minute to think what you are going to say. You can make notes to 

help you if you wish. 

Describe a conversation you had which was important to you. 

You should say: 

 when the conversation took place 

 who you had the conversation with 

 what the conversation was about 

explain why the conversation was important to you. 

 



2. Render the article. 

3. Speak on the topic which you have chosen for your research. Tell why you chose it, why it 

is important,  what the prospects for practical applications are and how it will influence the 

development of science in your field in an international context; state whether you have any 

published works yet, and if so, which of them are the most important. 

 

Затверджено на засіданні Вченої ради факультету іноземної філології, 

 

Протокол №_______ від _____________________р. 

 

Декан факультету, голова комісії ___________ (Макарук Л.Л.) 

  

6. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНОГО ІСПИТУ ДО АСПІРАНТУРИ 

 

Оцінювання знань вступників до аспірантури за результатами вступного 

іспиту з іноземної мови здійснюється членами комісії на основі результату 

тестування та отриманих усних відповідей на 3 питання білета. Максимальна 

кількість балів, які може отримати вступник в аспірантуру, становить 100 балів, 

які розподіляються так: 

 Тестування – 70 балів; 

 Бесіда на задану ситуацію – 10 балів; 

 Реферування статті – 10 балів; 

 Співбесіда іноземною мовою з питань напряму наукового дослідження – 

10 балів.  

Відповіді вступників оцінюються окремо за кожним питанням усіма 

членами комісії.  

Переведення балів в оцінку за національною шкалою здійснюється за 

схемою: 

 
Сума балів 

за всі види діяльності 

Оцінка за 

національною шкалою 

90 – 100 відмінно 

75 – 89 добре 

60 – 74  задовільно 

1 – 59  незадовільно 

 

 

7. ТЕМАТИКА ТЕМ ДЛЯ БЕСІДИ ТА СТАТЕЙ ДЛЯ РЕФЕРУВАННЯ 

Абітурієнт повинен вміти спілкуватися в межах наступної тематики, а також 

відповідати на питання, пов’язані з цією тематикою: 

1. Everyday activities, chores. 



2. People's character & appearance. Relationship to others. 

3. How has your relationship with your parents and other members of your 

family changed as you have grown older. 

4. The environment: animals; flora and fauna. Natural habitats. 

5. Holidays. Modes of transport. Accommodation. Holiday problems. Ways of 

travelling. Guided tours. 

6. Education. Types of schools. School/college subjects.  

7. People’s behaviour. 

8. How do you think your character has changed or developed over the years? 

9. Parts of the body. 

10. Moods and feelings. 

11. Body language. 

12. Personal experiences. Describe your experience of learning to play a musical 

instrument or give the reasons why you never did so. 

13. Entertainment. Youth culture gadgets. Films and TV. Festivals. 

14. What kinds of music do you like and why? 

15. Hobbies. What hobbies do you regret not taking up when you were younger? 

16. The Internet. Internet safety. 

17. The ways you use computers at work and in your free time. 

18. Employment. Occupation and employment/jobs. Job skills and qualities. 

Application process. Preparing for an interview. 

19. Clothes. What clothes have you bought over the past year? How often have 

you worn them? 

20. Safety. Self defence. 

21. Emergencies: street crime. Law breakers. 

22. Bullying. 

23. Weather. Extreme weather conditions. Natural disasters. 

24. Describe a typical year’s weather in our country for someone who has never 

been here. Comment on each season and particular months. 

25. Food. What are the pleasant and unpleasant aspects of cooking for you? 

26. Fitness and health. 

27. Give reasons for five golden rules for keeping healthy. 

28. Describe your sporting heroes. Explain why you admire them. 

29. What are the key industries in our country? Are they declining or growing? 

30. Choose five major inventions or events of the twentieth century. How has the 

life been different since they were invented? 

 

Рекомендовані додаткові запитання 

1. Яка тема Вашого майбутнього дисертаційного дослідження?  

2. Чим обумовлений вибір теми Вашого майбутнього дисертаційного 

дослідження?  

3. Який напрям Вашого майбутнього дисертаційного дослідження?  

4. Чи маєте Ви публікації у фахових виданнях? Назвіть їх.  

5. Чи брали Ви участь у науковій діяльності до вступу до аспірантури?  

6. У яких науково-практичних конференціях Ви брали участь?  



7. Яка була тема Вашої магістерської роботи?  

8. Якими знаннями, вміннями, навичками Ви оволоділи під час навчання в 

університеті?  

9. У якій державній установі (організації) Ви працюєте? Яку посаду займаєте?  

10. Що входить до Ваших посадових обов’язків? 

 

8. ГРАМАТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

Морфологія 

 

1. Артикль. Вживання неозначеного (а, аn) і означеного (the) артиклів. 

Вживання означеного артикля перед іменником, який має при собі означення, 

виражене прикметником у найвищому ступені або порядковим числівником. 

Вживання означеного артикля перед іменниками, що означають поняття, єдині 

в своєму роді (the sky, the sun), перед назвами річок, морів, океанів, гір. 

Відсутність артикля: перед іменами і прізвищами людей та назвами міст, перед 

словами, що означають речовину (milk, tea), перед словами у множині, якщо в 

однині стоїть неозначений артикль. Вживання означеного артикля з назвами 

країн, місцевостей, перед прізвищами, при утворенні іменників від 

прикметників.  

2. Іменник. Рід, число іменників. Утворення множини. Іменники, які 

вживаються тільки в однині або тільки в множині. Правила правопису множини 

іменників. Форма присвійного відмінка. Присвійний відмінок іменників, що 

означають живі істоти (в однині та множині).  

3. Прикметник. Місце прикметника між артиклем та іменником. 

Утворення ступенів порівняння прикметників (загальні правила і окремі 

випадки). Ступені порівняння багатоскладових прикметників. 

4. Числівник. Кількісні і порядкові числівники, їх утворення. Визначення 

часу за годинником.  

5. Займенник. Особові, присвійні, неозначені, питальні, відносні та вказівні 

займенники. Вживання зворотних, неозначених і присвійних займенників в 

абсолютній формі.  

6. Дієслово. Особова та неособова форми дієслова. Правильні та 

неправильні дієслова. Дієслова ‘to be’ та ‘to have’. Смислові, допоміжні та 

модальні дієслова. 

Спосіб (дійсний, умовний, наказовий). Дійсний спосіб. (The Indicative 

Mood). Наказовий спосіб. (The Imperative Mood). Стверджувальна та заперечна 

форми наказового способу. Умовний спосіб. (The Conditional Mood). 

Модальні дієслова саn, сould, тау, might, must, ought, need, have to, should, 

ought to, to be to. Дієслова правильні і неправильні. 

Система дієслівних часів: Present Іndefinite, Past Indefinite, Future Indefinite; 

Present Continuous, Past Continuous, Future Continuous; Present Perfect, Past 

Perfect, Future Реrfect; Present Perfect Continuous, Past Perfect Continuous, Future 

Perfect Continuous. Правила узгодження часів (Sequence of Tenses). 

Утворення дієслівних форм в активному та пасивному станах (Active Voісе 

and Раssive Vоісе).  



Безособові форми дієслова: інфінітив (The Infinitive), герундій (The 

Gerund), дієприкметник (The Participle).  

Конструкції з безособовими формами дієслова: cкладний підмет (The 

Соmрlех Subject), складний додаток (The Соmрlех Object).  

7. Прислівник. Найбільш уживані прислівники. Вищий та найвищий 

ступені. Ступені порівняння прислівників.  

8. Прийменник. Вживання прийменників. Найбільш уживані прийменники.  

9. Сполучник. Найбільш уживані сурядні й підрядні сполучники.  

 

Синтаксис 

1. Просте речення. Непоширене і поширене речення. Головні члени 

речення. Другорядні члени речення. Порядок слів у стверджувальному, 

питальному і заперечному реченнях. Безособові речення.  

2. Типи питальних речень.  

3. Складне речення. Складносурядне та складнопідрядне речення. 

Найбільш уживані види підрядних речень. 

 

9. ЗРАЗКИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 

Grammar 

1 Choose the correct answers. 

 

1. The meeting will start when everyone _____. 

 - will arrive    

 - arrives     

 - is arriving    

 - will have arrived 

 

2. We _____ Betty since she moved to our neighbourhood. 

 - have known    

 - had known    

 - are knowing    

 - knew 

 

3. The students were tired. They _____ hard all norning. 

 - had been working   

 - work     

 - have been working   

 - have worked 

 

4. By this time next month, the builders _____ the house. 

 - will complete   

 - will be completing    

 - will have completed   

 - will have been completing 



 

5. "This time next week we _____ on the beach!" 

   "I can't wait!" 

 - are lying     

 - will be lying   

 - will have lain   

 - will have been lying 

 

6. Mark _____ about my cooking! It's so annoying! 

 - has always complained  

 - was always complaining  

 - is always complaining  

 - had always complained 

 

7. Sue _____ dinner when she heard a knock on the door. 

 - had     

 - was having    

 - has been having   

 - has had 

 

8. By two o'clock, he _____ computer games for three hours. I hope he stops soon! 

 - will have been playing  

 - will be playing   

 - has been playing   

 - is playing 

 

9. Yesterday, I met an old school friend who I _____ for years. 

 - didn't see    

 - haven't seen    

 - had seen    

 - hadn't seen 

 

10. "The phone's ringing!" 

    "I _____ it!" 

 - get     

 - will get    

 - will be getting   

 - got 

 

11. Nancy _____ since she came from work. 

 - has been sleeping   

 - is sleeping    

 - slept    



 - had slept 

 

12. Jack _____ his wallet last week. 

 - was losing     

 - had lost    

 - has losy    

 - lost 

 

13. You _____ the salt after the meat is cooked. 

 - are adding    

 - will add    

 - add     

 - have added 

 

14. I _____ two letters so far. 

 - have written    

 - wrote    

 - had written    

 - have been writting 

 

15. When we finally got to the airport, the plane _____. 

 - has already landed   

 - landed already   

 - already landed   

 - had already landed 

 

16. Jim _____ be at home. I just saw him outside. 

 - mustn't     

 - shouldn't    

 - can't    

 - might not 

 

17. We are already looking forward _____ the competition. 

 - entering    

 - to enter    

 - enter    

 - to entering 

 

18. Playing ball in the classroom was a bad idea, boys. You could _____ a window. 

 - broke    

 - have been breaking   

 - be breaking    

 - have broken 



 

19. The girl admitted _____ to her teacher. 

 - to lie    

 - be lying    

 - having lied   

 - to have lied 

 

20. Do we _____ attend the meeting? 

 - ought to     

 - have got to    

 - must     

 - have to 

 

21. The robber was made _____ where he had hidden the money. 

 - to confess    

 - confess    

 - confessing    

 - to confessing 

 

22. Mike, _____ we borrow your laptop? We're working on a school project tonight. 

 - would    

 - will     

 - could    

 - must 

 

23. I have forgotten _____ this machine. Can you show me how?   

 - how to operate   

 - to operate    

 - operating    

 - how operates 

 

24. It's difficult for me _____ whether I should accept the job offer or not. 

 - decide    

 - deciding    

 - to deciding    

 - to decide 

 

25. We saw the girls _____ football as we drove past the field. 

 - play     

 - to playing    

 - to play    

 - playing 

 



26. I don't think the company can afford _____ any new staff this year. 

 - to employ    

 - to employing    

 - to have employed   

 - be employing 

 

27. Don't you know that you _____ put that watch in water? It's not waterproof. 

 - don't have to   

 - needn't    

 - didn't need to   

 - mustn't 

 

28. _____ you tell me how much this costs? 

 - May     

 - Would    

 - Might    

 - Had better 

 

29. "What would you like to do tonight?" 

    "We _____ to go out." 

 - could    

 - would    

 - need     

 - have to 

 

30. I think you _____ consider buying the house. 

 - can     

 - need     

 - shall     

 - should 

 

 

Vocabulary 
 

1 Choose the correct answers. 

 

1. I couldn't _____ him. He is a fast runner. 

 - come up with 

 - catch up with 

 - bring back 

 - get away 

 

2. When his aunt died, Luke _____ a lot of money. 



 - came along 

 - came across 

 - came into  

 - came round 

 

3. I'm really worried _____ the boys. They haven't come back yet and it's almost 

midnight. 

 - for 

 - about 

 - of 

 - with 

 

4. Are you afraid _____ the dark? 

 - with 

 - by 

 - at 

 - of 

 

5. We _____ the theft to the insurance company the following morning. 

 - replied 

 - expressed 

 - mentioned 

 - reported 

 

6. I had to _____ Jerry some money as he didn't have any to get home. 

 - let 

 - lend 

 - borrow 

 - gain 

 

7. Samantha is _____ good results in her examination. 

 - looking forward 

 - expecting 

 - waiting 

 - wanting 

 

8. He _____ a lot about the money he makes. 

 - boasts 

 - praises 

 - says 

 - mentions 

 



9. I felt awful when I realised that I couldn't pay for the meal because I had _____ my 

wallet. 

 - forgotten 

 - left 

 - let 

 - lent 

 

10. Fred started working as a mechanic _____ the age of 20. 

 - with 

 - from 

 - at 

 - by 

 

11. That's a lousy excuse! Couldn't you _____ something better? 

 - break up 

 - come up with 

 - carry on 

 - ask for 

 

12. She _____ the weeding at the last minute. 

 - called off 

 - carried out 

 - asked out 

 - came into 

 

13. A thief _____ our house last month and stole all of my mother's jewerelly. 

 - broke into 

 - broke in 

 - broke down 

 - broke up 

 

14. You could _____ drive me to my house. It really isn't that far. 

 - at last 

 - at least  

 - at present 

 - at the same time 

 

15. I'm _____ seeing Sally again after two years. 

 - expecting 

 - waiting 

 - looking 

 - looking forward to 

 



16. "Have you seen Helga?" 

    "She was here earlier but I haven't seen her _____ a while now." 

 - at 

 - for 

 - by 

 - about 

 

17. Luke came across this old coin by _____ while cleaning the attic. 

 - surprise 

 - himself 

 - chance 

 - force 

 

18. I borrowed the money _____ the bank. 

 - to 

 - of 

 - for 

 - from 

 

19. Would you like to help me _____ these photocopies? 

 - find out 

 - give out 

 - get by 

 - count on 

 

20. _____ are allowed at the hospital between 5 and 8 pm. 

 - Clients 

 - Visitors 

 - Hosts 

 - Guests 

 

21. Bright colours _____ people with dark complexions. 

 - fit 

 - affect 

 - match 

 - suit 

 

22. When buing something, never forget to ask for the _____. 

 - receipt 

 - bill 

 - debt 

 - tip 

 



23. The Dragons _____ the Bulldogs in the football match yesterday. 

 - won 

 - earned 

 - beat 

 - gained 

 

24. My annual _____ is £30,000. 

 - currency 

 - fine 

 - charge 

 - income 

 

25. He is keen _____ buying a cat. 

 - in  

 - at 

 - for 

 - on 

 

26. If you want to lose weight, you should _____ on fatty foods. 

 - cut down 

 - fall behind 

 - cut off 

 - get away 

 

27. Can you _____ what time the train leaves? 

 - end up 

 - get by 

 - fall out 

 - find out 

 

28. I really _____ well with Sally. She is one of my best friends. 

 - get off 

 - get over 

 - get along 

 - get on with 

 

29. Don't forget to _____ the book you borrowed from John. 

 - give away 

 - give in 

 - give up 

 - give back 

 

30. I decided to contact him _____ because it was the quickest way to reach him. 



 - by phone 

 - by heart 

 - by boat 

 - by mistake 
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Додаток № 1 

ЛЕКСИЧНИЙ МІНІМУМ 

 

Annoyed (adj), babysit (v), bark (v), benefit (n), bulb (n), chance (n), chase (v), 

chat (v), cheerfully (adv), clear away (phr v), daffodil (n), depend (v), dig (v), 

disappointed (adj), display (n), do sb a favour (phr), doubt (n), drive sb crazy (phr), 

embarrassed (adj), feed (v), gardener (n), get along (phr v), grateful (adj), grow (v), 

keen (adj), keep an eye on (phr), keep on good terms (phr), neighbour (n), plant (v), 

seed (n), snowdrop (n), thankful (adj), tulip (n), achieve (v), active (adj), ambitious 

(adj), bat (n), bee (n), behave (v), blind (adj), careless (adj), caring (adj), cause (v), 

chatterbox (n), childish (adj), creative (adj), curious (adj), develop (v), disorganised 

(adj), dust (v), easy-going (adj), forgetful (adj), fox (n), funny (adj), hardworking 

(adj), helpful (adj), high flier (n), honest (adj), imaginative (adj), joyful (adj), killjoy 

(n), lazybones (n), mop (v), nosey parker (n), notice (v), polish (v), privacy (n), 

pursue (v), resemble (v), scatterbrain (n), selfish (adj), sensible (adj), silly (n), sly 

(adj), smart alec (n), success (n), successful (adj), take care of (phr), thoughtful (adj), 

troublemaker (n), vacuum (v), workaholic (n), caviar (n), cost (v), expensive (adj), 

handsome (adj), honestly (adv), kid (v), necklace (n), performance (n), potion (n), 

secret (n), snowman (n), sound (v), tour (n), trumpet (n), bald (adj), beard (n), 

classmate (n), co-worker (n), curly (adj), employee (n), employer (n), energetic (adj), 

fair (adj), friendly (adj), husband (n), in one's early teens (phr), introduce;(v), likeable 

(adj), lovely (adj), mean (adj), middle-aged (adj), moustache (n), never mind (phr), of 

average height (phr), plump (adj), slim (adj), straight (adj), stranger (n), take care 

(phr), talkative (adj), wavy (adj), wife (n), age (n), cook (n), drop sb a line (phr), 

exchange student (n), host (n), keep in touch (phr), shy (adj), bowler hat (n), depict 

(v), double-decker bus (n), eccentric (adj), emotion (n), extreme (adj), get off (phr v), 

important (adj), in a comical light (phr), mind (n), old-fashioned (adj), part (n), polite 

(adj), politeness (n), probably (adv), punctual (adj), reputation (n), reserved (adj), 

sarcastic (adj), sense of humour (phr), sensitive (adj), stiff (adj), subtle (adj), thank 

(v), tolerant (adj), amphibian (n), at risk (phr), bald eagle (n), Bengal tiger (n), bison 

(n), boa (n), brown hare (n), chimpanzee (n), chinchilla (n), completely (adv), 

countryside (n), cut down (phr v), danger (n), disappear (v), endangered (adj), 

environmental group (n), extinction (n), farmland (n), fence (n), forest (n), fur (n), 

grain (n), hedgerow (n), hunt (v), hunter (n), insect (n), jungle (n), lake (n), land (n), 

leaflet (n), lizard (n), macaw (n), mammal (n), moth (n), natural habitat (n), ocean (n), 

otter (n), panda (n), polluted (adj), pollution (n), pond (n), prairie (n), rare (adj), 

reptile (n), sand (n), sea turtle (n), species (n), spotted dolphin (n), squirrel (n), tiny 

(adj), toad (n), variety (n), wetlands (n), wild (n), wildlife (n), wolf (n), woodlands 

(n), add (v), adopt (v), atmosphere (n), campaign (n), communicate (v), cool (v), edge 

(n), erosion (n), exhausted (adj), factory waste (n), flexible (adj), ground (n), heat (v), 

hole (n), illness (n), invent (v), level (n), liner (n), living conditions (n), lonely (adj), 



medicine (n), oxygen (n), protect (v), provide (v), public transport (n), radiation (n), 

raise (v), recycle (v), reduce (v), release (v), remove (v), rubbish (n), shade (n), 

shallow (adj), shelter (n), size (n), soft (adj), soil (n), starvation (n), stone (n), tear (v), 

turn up (phr v), ultraviolet (adj), warmth (n), advice (n), collect (v), conclude (v), 

conserve (v), consider (v), crop (n), decrease (v), disease (n), drop (v), field (n), 

gateway (n), hedge (n), improve (v), increase (v), lead (n), litter (n), machinery (n), 

property (n), public (n), respect (v), safe (adj), sign (n), spread (v), stray (adj), 

weather forecast (n), admire (v), bin (n), camp (v), climate (n), create (v), deserve (v), 

energy (n), excuse (n), fresh (adj), nature (n), pick up (phr v), save (v), silence (n), 

snack (n), solar power (n), suppose (v), throw (v), advertisement (n), entry (n), last 

(v), refreshments (n), volunteer (n), cancer (n), chemicals (n), cockroach (n), 

commonly (adv), concerned (adj), contaminate (v), fly (n), headache (n), loss (n), 

mite (n), object (v), pesticide (n), poison (n), prevent (v), rat (n), skin (n), spray (n/v), 

stomach ache (n), tick (n), toxic (adj), useful (adj), weed (n), appliances (n), average 

(adj), bulk (n), cartridge (n), charity (n), cut down on (phr v), efficiently (adv), 

electricity (n), excess (n), fluorescent (adj), fuel (n), get rid of (phr), light switch (n), 

material (n), output (n), print (v), printer (n), product (n), rechargeable (adj), 

resources (n), sheet (n), tap (n), turn off (phr v), turn on (phrv), valuable (adj), waste 

(v), assume (v), birth certificate (n), book (v), check-in desk (n), destination (n), 

discover (v), experience (n), expiry date (n), factor (n), frantically (adv), go 

wrong (phr) imagine (v), inconvenience (n), look forward to (phr v), lose one’s 

temper (phr), nasty (adj), nightmare (n), not a soul in sight (phr), queue (n), 

reception (n), relaxed (adj), relieved (adj), remote (adj), reputable (adj), resort (n), 

reveal (v), rush (v), scene (n), staff (n), terrified (adj), travel insurance (n), 

urgently (adv), wander (v), warn (v), wave (v), air conditioning (n), amazed (adj), 

boarding pass (n), boot (n), buffet car (n), carriage (n), comfortable (adj), 

compartment (n), conference (n), crew (n), cruise (n), deck (n), disabled facilities (n), 

drop off (phr v), facilities (n), flight (n), health club (n), hustle and bustle (phr), 

luggage (n), magical (adj), memorable (adj), now and again (phr), passenger (n), pick 

and choose (phr), platform (n), port (n), retreat (n), rip off (phr v), road map (n), room 

service (n), rural (adj), rush hour (n), safe and sound (phr), scrimp and save (phr), 

seatbelt (n), set off (phr v), stop off (phr v), take off (phr v), wave off (phr v), 

wheelchair access (n), announce (v), announcement (n), approach (v), campsite (n), 

complimentary (adj), duty free shop (n), grab (v), head (v), luxurious (adj), mystery 

(n), penthouse suite (n), porter (n), rent (v), scuba diving (n), seashell (n), tour guide 

(n), unpack (v), adult (n), architecture (n), available (adj), blow (v), coach trip (n), 

commentary (n), confused (adj), drizzle (v), frustrated (adj), guided tour (n), hotel 

staff (n), howl (v), medieval (adj), pour (v), scared (adj), sightseeing tour (n), swirl 

(v), worried (adj), adventure (n), curiously (adv), drag (v), exotic (adj), extremely 

(adv), fragrance (n), herd (n), incident (n), romance (n), slam (v), stare (v), 

amusement park (n), attend (v), camper (n), chalet (n), cosy (adj), feature (n), 



gain (v), location (n), loudspeaker (n), package holidays (n), playground (n), 

popularity (n), remind (v), roomy (adj), survive (v), tent (n), theatre show (n), 

/unusual (adj), water park (n), basic (adj), break bad habits (phr), break the law (phr), 

bring up (phr v), comment (v), crime (n), encourage (v), grow up (phr v), guilty (adj), 

instruct (v), life-changing (adj), manner (n), ordinary (adj), prove (v), rely (v), remain 

(v), respect (n), skill (n), sneeze (v), social situation (n), society (n), spill (v), treat (v), 

value (v), well-behaved (adj) yawn (v), absence (n), apply (v), art (n), blame (v), 

break down (phr v), canteen (n), catch up (phr v), certificate (n), co-educational (adj), 

college (n), compulsory (adj), costume (n), course (n), deadline (n), degree (n), 

diploma (n), drop out (phr v), enroll (v), event (n), exception (n), exhibition (n), go 

down (phr v), graduate (v), gym (n), head teacher (n), headmaster (n), join (v), lab 

(n), lecture (n), let down (phr v), librarian (n), library (n), nursery (n), playing field 

(n), present (v), primary (adj), private (adj), professor (n), qualification (n), rehearsal 

(n), schedule (n), science (n), secondary (adj) seminar (n), settle down (phr v), state 

(adj), take down (phr v), term (n), threaten (v), tutor (n), university (n), argue (v), 

detention (n), essay (n), go on an excursion (phr), hardly (adv), look for (phr v), lucky 

(adj), project (n), sign (v), appreciate (v), assignment (n), borrow (v), give sb a lift 

(phr), hand in (phrv), hand out (phr v), have a toothache (phr), leave a message (phr), 

lend (v), make a promise (phr), postpone (v), staff room (n). advantage (n), choose 

(v), concentrate (v), deal with (phrv), disadvantage (n), discipline (n), identify (v), 

main (adj), miss out (phr v), outweigh (v), peer pressure (n), peers (n), resist (v), 

share (v), trendy (adj), afford (v), baggage (n), cartoon strip (n), common (adj), 

compliment (n), foolish (adj), ignorant (adj), jot down (phr v), nonsense (n), novel 

(n), politics (n), saucy (adj), theatre critic (n), adapt (v), alive (adj), bud (n), 

carnivorous (adj), come up with (phr v), digest (v), escape (v), hang (v), hollow (adj), 

leaf (n), mineral (n), nutrient (n), root (n), slippery (adj), stem (n), sticky (adj), trap 

(n), ancient (adj), attach (v), attract (v), attractive (adj), cave (n), claw (n), coat (n), 

countless (adj), creature (n), evil (n), fear (v), fierce (adj), forehead (n), giant (n), 

glossy (adj), guard (v), heal (v), hero (n), horn (n), immortal (adj), immune (adj), 

intellectual (adj), legend (n), lure (v), magic (n), magician (n), mean (adj), 

monstrous (adj), mysterious (adj), myth (n), nasty (adj), numerous (adj), 

pointed (adj), power (n), powerful (adj), project (v), riddle (n), sailor (n), slaying (n), 

speed (n), spiky (adj), steer (v), symbol (n), tail (n), treasure (n), unforgettable (adj), 

unicorn (n), vast (adj), waist (n), wing (n), wise (adj), angry (adj), blood is thicker 

than water (phr), chain (n), check (v), control (v), crackle (v), creak (v), ecstatic (adj), 

excited (adj), floorboard (n), frightened (adj), frown (v), gasp (v), get blood out of a 

stone (phr), howl (v), impatient (adj), in cold blood (phr), knock (v), lay (v), make 

one's blood boil (phr), monster (n), petrified (adj), rattle (v), rumble (v), rustle (v), 

shake (v), shocked (adj), sleepy (adj), surprised (adj), sweat blood (phr), tap (v), 

terrified (adj), thunder (n), tremble (v), violence (n), witness (v), belief (n), build a 

fire (phr), celebrate (v), dragon (n), festival (n), figure (n), lantern (n), mask (n), 



oversleep (v), prize (n), pumpkin (n), recognise (v), ritual (n), roam (v), scary (adj), 

vegetarian (n), villager (n), witch (n), change one's mind (phr), decline (v), fed up 

with (phr), graveyard (n), refuse (v), skeleton (n), skull (n), spooky (adj), chilled 

(adj), coach (n), complain (v), cottage (n), deserted (adj), desperately (adv), distance 

(n), grumpily (adv), head (v), miserably (adv), moor (n), patiently (adv), pointless 

(adj), scream (v), shepherd (n), spot (v), audience (n), definitely (adv), emotional 

(adj), entertaining (adj), fascinating (adj), frightening (adj), haunted (adj), have fun 

(phr), include (v), joke (n), journey (n), maze (n), participation (n), practical (adj), 

traditional (adj), action (n), alien (n), animation (n), blockbuster (n), blow up (phr v), 

box office (n), breathe life (phr), cartoon (n), comedy (n), describe (v), destroy (v), 

detective (adj), drama (n), dream (v), empire (n), encouragement (n), entire (adj), film 

(v), freedom (n), galaxy (n), happiness (n), historical (adj), horror (n), imagination 

(n), invade (v), liberty (n), massive (adj), mission (n), planet (n), plot (n), reflect (v), 

romance (n), science fiction (n), sequel (n), spaceship (n), special effects (n), star (v), 

sunset (n), superfast (adj), sword (n), thriller (n), trilogy (n), universe (n), war (n), 

western (n), album (n), applause (n), band (n), be in the mood (phr), bowling (n), 

bring in (phr v), button (n), cast (n), complex (adj), crowd (n), cut in (phr v), digital 

camera (n), direction (n), download (v), dub (v), DVD player (n), eject (v), enter (v), 

fantasy (n), gadget (n), games console (n), give in (phr v), go Dutch (phr), gripping 

(adj), handheld organiser (n), have a whale of time (phr), highlight (v), hit (n), insert 

(v), item (n), laptop (n), live (adj), menu (n), mobile phone (n), MP3 player (n), 

musical performance (n), on the edge of one's seat (phr), ovation (n), packed (adj), 

pause (v), pay an arm and a leg (phr), plug in (phrv). press (v), pull in (phrv), /pul in/ 

radio (n), roller coaster (n), scenery (n), stadium (n), stay in (phr v), subtitle (n), 

switch off (phr v), switch on (phr v), take in (phr v), take the world by storm (phr), 

track (n), tray (n), tune (n), tune in (phr v), turn in (phr v), video recorder (n), website 

(n), arrange (v), confirmation (n), culture (n), design (v), enormous (adj), 

experimental (adj), fashion (n), fortunate (adj), funky (adj), have not got a clue (phr), 

impact (n), invest (v), popular (adj), program (v), smartly (adv), spot (n), 

technology (n), teenager (n), trend (n), youth (n), attitude (n), auction site (n), check 

(v), computer screen (n), confident (adj), connect (v), corrupt (v), crash (v), delete 

(v), disk (n), encyclopaedia (n), file (n), film site (n), glue (v), install (v), measure (n), 

network (n), online (adj/adv), password (n), pessimistic (adj), recycle bin (n), 

responsible (adj), restart (v), restore (v), safe (adj), safety (n), search engine (n), 

server (n), shopping site (n), social (adj), software (n), spam (n), strike (v), travel site 

(n), user (n), virus (n), action-packed (adj), challenging (adj), collect (v), crystal (n), 

dark (adj), difficulty (n), dreadful (adj), graphics (n), hilarious (adj), imaginative 

(adj), level (n), lyrics (n), object (n), past (n), predictable (adj), price (n), quality (n), 

single (adj), sort (n), sound (n), storyline (n), stunning (adj), superb (adj), type (n), 

uncover (v), unlock (v), version (n), video game (n), advancement (n), agile (adj), 

animated (adj), apparatus (n), attack (v), author (n), complicated (adj), cylinder (n), 



enormously (adv), equipped (adj), extraordinary (adj), framework (n), hammering 

(n), hissing (n), hooting (n), invasion (n), machine (n), mechanism (n), metallic (adj), 

occasionally (adv), occupant (n), pit (n), ruins (n), scientific (adj), similar (adj), 

tentacle (n), thudding (n), vapour (n), violent (adj), whisper (v), whistle (v), absolute 

(adj), aubergine (n), balcony (n), bean (n), beetroot (n), beginner (n), compost (n), 

effort (n), healthy (adj), herb (n), labour (n), lettuce (n), patience (n), pea (n), pepper 

(n), pot (n), spring onion (n), strawberry (n), sunlight (n), taste (v), tomato (n), 

acquire (v), adventurous (adj), anchor (n), aspect (n), career (n), concern (n), 

condition (n), coral reef (n), daunting (adj), determination (n), determined (adj), 

diver (n), diving (n), dump (v), earn (v), educate (v), ensure (v), equipment (n), 

gain (v), homesick (adj), imperative (adj), in jeopardy (phr), instructor (n), 

journalist (n), leadership (n), marine life (n), obviously (adv), perfect (adj), 

personality (n), progress (v), relevant (adj), responsibility (n), rewarding (adj), 

salary (n), shift (n), souvenir (n), spirit (n), suit (n), tempt (v), touch wood (phr), 

train (v), unharmed (adj), wages (n), wear (v), accountant (n), application form (n), 

apply (v), architect (n), (a)round the clock (phr), artist (n), astronomer (n), bank clerk 

(n), bus driver (n), business (n), call it a day (phr), caring (adj), carpenter (n), carry 

through (phr v), cashier (n), company (n), computer programmer (n), conventional 

(adj), dedicated (adj), detail (n), detective (n), dismiss (v), dreamer (n), driving 

licence (n), electrician (n), employment (n), express (v), factory worker (n), fall 

through (phr v), farmer (n), focus (v), get fired (phr), get the sack (phr), go through 

(phrv), goal (n), hardworking (adj), industry (n), interesting (adj), investigative (adj), 

lawyer (n), listener (n), look through (phr v), manager (n), mechanic (n), nurse (n), 

occupation (n), office worker (n), opportunity (n), overworked (adj), pay 

attention (phr), payslip (n), photographer (n), pilot (n), policeman (n), poorly-

paid (adj), profession (n), promotion (n), put through (phr v), reach (v), reliable (adj), 

repetitive (adj), resign (v), retire (v), risk-taker (n), satisfying (adj), scientist (n), 

secretary (n), security guard (n), self-employed (adj), ski instructor (n), social 

worker (n), / songwriter (n), stockbroker (n), stressful (adj), structure (n), target (n), 

travel agent (n), underpaid (adj), unemployed (adj), university degree (n), 

vacancy (n), vet (n), web designer (n), well-paid (adj), abroad (adv) /abrad/ be in 

trouble (phr) be on time (phr) break one's promise (phr) hire (v) /haiaV interview (v) 

/intervju:/ keep one's promise (phr) mortgage (n) /mg/gid13/ pocket money (n) /ppkit 

mAni/ save (v) /seiv/ stylist (n) /stailist/ tiring (adj), apron (n), basically (adv), blouse 

(n), boot (n), casual (adj), dear away (phr v), congratulations (n), customer (n), do for 

a living (phr), jeans (n), order (n), overall (n), part-time (adj), shop assistant (n), 

waiter (n), advertise (v), asset (n), chatty (adj), currently (adv), department store (n), 

family status (n), don’t mind (phr), job title (n), lively (adj), personal qualities (n), 

position (n), work experience (n), beefeater (n), boiled (adj), cage (n), care (v), clip 

(v), crumble (v), dependable (adj), diet (n), disaster (n), fall upon (phr v), fate (n), 

guard (v), guide (v), health (n), keep an eye on (phr), legend (n), lock up (phr v), look 



after (phr v), make sure (phr), meat (n), nation (n), permanent (adj), prepare (v), 

ravenmaster (n), raw (adj), residence (n), rest on sb’s shoulder (phr), soaked (adj), 

sole (adj), task (n), visitor (n), welfare (n), attacker (n), avoid (v), aware (adj), 

balance (n), brain (n), column (n), common sense (n), community centre (n), 

confidence (n), criminal (n), defenceless (adj), defend (v), diffuse (v), distract (v), 

escape (v), fight (v), force (n), grab (v), grasp (v), hurt (v), instinct (n), kick (v), 

multi-storey (adj), physical (adj), police station (n), potential (adj), potentially (adv), 

remove (v), scenario (n), self defence (n), stranger (n), victim (n), vulnerable (adj), 

weak (adj), well-lit (adj), a slap on the wrist (phr), accuse (v), attempt (v), barrister 

(n), break into (phr v), break the law (phr), burglar (n), burglary (n), burgle (v), 

cancel (v), cash card (n), catch sb red-handed (phr), changing room (n), cheque book 

(n), conceal (v), court (n), credit card (n), crime (n), crime scene (n), drive away (phr 

v), fasten (v), get away (phr v), guilty (adj), immediately (adv), incident (n), innocent 

(adj), involve (v), judge (n), juror (n), kidnapper (n), kidnapping (n), minor offence 

(n), mug (v), mugger (n), mugging (n), off the record (phr), offender (n), pickpocket 

(n), pickpocketing (n), precaution (n), press charges (phr), purse (n), pushchair (n), 

rob (v), robber (n), robbery (n), run away (phr v), sentence (v), separate (adj), 

shoplifter (n), shoplifting (n), shopper (n), snatching (n), steal (v), strap (n), 

superstitious (adj), take away (phr v), take sth down (phr v), theft (n), thief (n), 

trolley (n), try on (phr v), unattended (adj), valuables (n), verdict (n), wallet (n), 

warn (v), weapon (n), admit (v), arrest (v), burglar alarm (n), circuit (n), claim (v), 

demand (v), deny (v), expert (n), fence (n), firefighter (n), fit (v), government official 

(n), handwriting (n), install (v), insure (v), jail (n), lock (n), naughty (adj), opponent 

(n), overcrowded (adj), prevent (v), put up (phr v), reduce (v), report (n), research (n), 

security light (n), security system(n), set free (phr), smoke alarm (n), survey (n), 

suspect (n), vandalism (n), be in an immediate danger (phr), deafening (adj), 

desirable (adj), emergency (n), eye-witness (n), fine (n), go off (phr v), issue (n), 

junction (n), knock down (phr v), patrol car (n), require (v), road accident (n), traffic 

(n), travel at high speed (phr), vehicle (n), appearance (n), bully (v), circumstance (n), 

combat (v), exist (v), friendship (n), gang (n), physically (adv), psychologically (adv), 

stand up (phr v), suffer (v), suggestion (n), back up (phr v), concentrate (v), criticise 

(v), design (v), disorganised (adj), fairness(n), ignore (v), legal system (n), official 

law (n), parliament (n), pedestrian (n), penalty (n), punishment (n), put in prison 

(phr), referee (n), religion(n), right (n), rule (n), selfishly (adv), unfair (adj), 

chemicals (n), drinkable (adj), drip (v), Earth (n), glacier (n), leak (v), liquid (adj), 

salt (n), solid (adj), surface (n), take it for granted (phr), affect (v), aggressive (adj), 

allergic (adj), beach (n), bleat (v), buzz (v), chase (v), chirp (v), cluck (v), coast (n), 

colony (n), coo (v), cricket (n), crowd together (phr), drought (n), explosion (n), 

female (adj), flock (n), fly (n), food poisoning (n), germ(n), grunt (v), herd (n), hiss 

(v), hive (n), howl (v), jellyfish (n), lifespan (n), locust (n), malaria (n), massive (adj), 

miaow (v), mild (adj), moo (v), mosquito (n), neigh (v), nuisance (n), oink (v), 



originally (adv), pack (n), population (n), pride (n), quack (v), rate (n), roar (v), rub 

(v), school (n), sea current (n), seaside (n), shore (n), snort (v), squeak (v), sting (v), 

survival (n), swarm (n), transmit (v), troop (n), tweet (v), twitter (v), woof (v), a flash 

of lightning (phr), a gust of wind (phr), a ray of sunshine (phr), a storm in a teacup 

(phr), as right as rain (phr), avalanche (n), be on cloud nine (phr), blazing(adj), 

blizzard (n), break up (phr v), breeze (n), chilly (adj), cool (adj), do up (phr v), 

downpour (n), draw up (phr v), drizzle (n/v), earthquake (n), erupt (v), feel under the 

weather (phr), flood (n), freeze (v), gale (n), get one's head in the clouds (phr), 

glorious (adj), hail (n), hailstone (n), hailstorm (n), heatwave (n), hold up (phr v), 

homeless (adj), hopefully (adv), hurricane (n), mild (adj), natural disaster (n), 

pour (v), put up (phr v), raindrop (n), save it for a rainy day (phr), scorching (adj), 

shine (v), shower (n), sleet (n), snowdrift (n), snowfall (n), snowflake (n), steal sb’s 

thunder (phr), storm (n), sunshine (n), thunderbolt (n), thunderstorm (n), tornado (n), 

torrential (adj), turn up (phr v), warm (adj), when it rains it pours (phr), carry along 

(phr v), cartoon character (n), competition (n), desert (n), entertainment (n), 

impressive (adj), international (adj), on offer (phr), rescue equipment (n), sculpture 

(n), statue (n), sunburnt (adj), weight (n), especially (adv), miss (v), relief (n), surf the 

net (phr), accommodation (n), arrangement (n), craft (n), display (n), flight (n), huge 

(adj) meal (n), parade (n), pleasure (n), request (v), stage (n), artist (n), carve (v), 

compete (v), exhibition (n), maze (n), organise (v), prize (n), promote (v), race (n), 

revive (v), sculptor (n), slide (n), throne (n), tourism (n), tradition (n), ash (n), baked 

(adj), bitter (adj), boiled (adj), bonfire (n), bubbly (adj), colourful (adj), cracker (n), 

dessert (n), dress up (phr v), enjoy (v), exchange (v), exotic (adj), firework (n), fried 

(adj), garland (n), gift (n), grate (v), grilled (adj), have a picnic (phr), let off (phr v), 

light (v), main course (n), mashed (adj), melt (v), memory (n), oatmeal (n), oily (adj), 

outfit (n), pickled (adj), raw (adj), recipe (n), rhythm (n), roast (adj), romantic (adj), 

scrambled (adj), silence (n), smoked (adj), speciality (n), spicy (adj), stall (n), starter 

(n), steamed (adj), still (adj), stuffed (adj), turkey (n), unique (adj), a whole new ball 

game (phr), aerobics (n), anxious (adj), athletics (n), audience (n), baseball (n), body 

image (n), bowling (n), boxing (n), bring on (phr v), bungee jumping (n), carry on 

(phr v), champion (n), club (n), compliment (n), contest (n), course (n), court (n), 

creation (n), cross-country running (n), defender (n), diving (n), event (n), get the ball 

rolling (phr), glove (n), golf (n), grateful (adj), group (n), hang gliding (n), have a ball 

(phr), height (n), ice-skating (n), kayaking (n), keep track (phr), look on (phr v), miss 

(v), paragliding (n), pitch (n), place (n), play bail (phr), point (n), position (n), put on 

(phr v), racquet (n), realistically (adv), ring (n), rink (n), score (v), scuba diving (n), 

serve (v), size (n), skates (n), skiing (n), snowboarding (n), society (n), spectator (n), 

squash (n), surround (v), swimming (n), team (n), the ball is in the court (phr), throw 

(v), tournament (n), viewer (n), win (v), windsurfing (n), winner (n), allow (v), ball 

game (n), choice (n), committee (n), fizzy drinks (n), fruit juice (n), influence (v), 

passer by (n), quit (v), relaxation (n), runner up (n), snack (n), socialise (v), sports 



centre (n), stay in good shape (phr), stay up (phr v), sugary (adj), walking stick (n) , 

advisor (n), bone (n), cut down on (phr v), dairy (adj), fitness (n), free of 

charge (phr), fully-equipped (adj), gym (n), junk food (n), limp (v), mat (n), 

muscle (n), pain (n), painful (adj), painkiller (n), poultry (n), punch (v), punchbag (n), 

reception (n), sharp (adj), steam (n), stiffly (adv), swimming pool (n), tendon (n), 

wrist (n), yoga (n), eating habits (n), majority (n), minority (n), option (n), packed 

lunch (n), question (v), recommend (v), school canteen (n), vending machine (n) , 

automatically (adv), beat (v), blood (n), breathe (v), bundle (h), cardiac (adj), certain 

(adj), contract (v), digest (v), digestive system (n), direction (n), elastic (adj), heart 

(n), hormone (n), internal (adj), intestine (n), involuntary (adj), movement (n), nerve 

(n), organ (n), pump (v), signal (n), skeletal (adj), skeleton (n), smooth (adj), strength 

(n), thigh (n), tissue (n), twist (v), voluntary (adj), alternative (adj), amount (n), 

battery (n), cardboard (n), coal (n), dependence (n), efficient (adj), environment (n), 

fossic fuel (n), gas (n), geothermal energy (n), hot spring (n), hydroelectric (adj), 

nuclear (adj), oil (n), panel (n), pollute (v), power (n), produce (v), renewable (adj), 

run out (phr v), scientist (n), solar (n), source (n), suggest (v), turbine (n), volcanic 

activity (n), wave (n), wind (n), wire (n). 

 

 

 


	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
	ВОЛИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
	Здорове харчування: чи може корисна їжа бути дешевою
	Різноманітна і сира
	Забагато солі й цукру 
	Горіхи та зернята 
	Здорова їжа — доступна


