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А 

Авердрафт (ад англ. оverdraft) – форма 

кароткатэрміновага крэдытавання, якая практыкуецца 

банкамі. 

       Аўтсайдар (ад англ. outsider) – 1) каманда, спартсмен, 

якія займаюць апошняе месца ў спаборніцтве;                      

2) прадпрыемства або кампанія, якая не ўваходзіць у 

манапалістычнае аб’яднанне. 

      Айфон (англ. iPhone) –   гібрыд мабільнага тэлефона і 

кішэннага камп’ютара зусім без клавіятуры і без кнопак, усё 

кіраванне на сэнсарным экране. 

Акваланг ( ад англ. agualung) – апарат для дыхання 

чалавека пад вадой. 

       Армрэстлінг (ад анг. аrmwrestling) – від барацьбы, 

пераадоленне намаганняў рукі партнёра сваёй рукой (з 

апорай локцямі на стол). 

  Аўрал ( ад англ. over all ) – 1) тэрміновая работа на 

судне, у якой удзельнічае ўся каманда; 2) перан. 

неадкладная спешная работа калектыву, выкліканая 

адсутнасцю планамернасці ў працы.    

Афтэршокі (ад англ. aftershock) – падземныя штуршкі, 

якія ідуць за землетрасеннем. 

                                      

Б 

      Базука (ад англ. bazooka) – лёгкая супрацьтанкавая 

безадкатная гармата, якую абслугоўвае адзін чалавек. 

     Бар (ад англ. bar) – невялікі рэстаран, у якім 

наведвальнікаў абслугоўваюць за стойкай; 2) невялікі буфет 

або аддзяленне ў серванце, шафе для вінаў. 

      Бартар (ад англ. barter) – натуральны абмен аднаго 

тавару або паслугі на другі тавар або паслугу; абменны 

гандаль. 
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      Батэрфляй (ад англ. butterfly) – спосаб спартыўнага 

плавання на грудзях, пры якім грабок робіцца адначасовым 

вынасам абедзвюх рук на паверхню вады. 

Бенефіцыяр (ад англ. beneficiary) – 1) асоба, якая 

атрымлівае даходы ад сваёй маёмасці пры перадачы яе 

другой асобе на даверанай падставе (пры здачы ў арэнду, 

наём); 2) той, хто атрымлівае грошы паводле 

акрэдытывaння або страхавога полісу. 

      Бізнес (ад англ. business) – 1) камерцыйная, біржавая 

або прадпрымальніцкая дзейнасць, накіраваная на 

атрыманне прыбытку; 2) дзелавое жыццё, эканамічная 

дзейнасць наогул у адрозненне ад іншых сфер 

жыццядзейнасці: культуры, палітыкі, адукацыі і інш.  

Бізнесмен (ад англ. businessman) – дзялок, 

прадпрымальнік, камерсант. 

Блок (ад англ. block) –1) cшытыя лісты кнігі, 

падрыхтаваныя для пераплёту; 2) аб’яднанне дзяржаў, 

партый, груповак для дасягнення агульнай мэты. 

      Бойлер (ад англ. boiler) – апарат для падагравання вады 

парай, якая праходзіць па трубах унутры рэзервуара. 

      Бойфрэнд (ад англ. boyfriend) – малады чалавек у 

адносінах да дзяўчыны, з якой ён не знаходзіцца ў шлюбе, 

але падтрымлівае цесныя сяброўскія або інтымныя 

адносіны. 

      Боўлінг (ад англ. bowling) –гульня, якая заключаецца ў 

кіданні шароў па кеглях. 

      Бройлер (ад англ. broiler) – кураня  ва ўзросце 60 сутак, 

якое важыць 1,4 – 1,6 кг. 

      Брыфінг (ад  англ. briefing) – кароткая нарада 

прадстаўнікоў друку, на якой спецыяльна ўпаўнаважанымі 

асобамі паведамляецца пазіцыя ўрада па пэўным пытанні. 

      Брэйн-рынг (ад англ. brain-ring) – тэлевізійная гульня-

спаборніцтва, пераможцам у якой становіцца той чалавек 

або каманда, якія выяўляюць больш шырокую эрудыцыю і 

хуткасць рэакцыі ў адказах на пытанні вядучага. 
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       Букмекер (ад англ. book-maker) – асоба, якая збірае і 

запісвае грашовыя стаўкі на конных скачках. 

       Бумеранг ( ад англ. boomerang) – кідальная зброя 

аўстралійцаў у форме серпавіднай завостранай палкі, якая ў 

выпадку промаху вяртаецца да кідальніка. 

Буцы (ад англ. boots) – чаравікі з шыпамі на падэшвах 

для гульні ў футбол. 

       

В 

Ваўчар (ад англ. voucher) – 1) пісьмовая распіска, 

паручыцельства, гарантыя або рэкамендацыя; 2) сертыфікат, 

які дае права на атрыманне стандартных адукацыйных 

паслуг; 3) індывідуальны прыватызацыйны чэк;  4) талон, 

які выкарыстоўваецца для аплаты тавараў і паслуг. 

      Ватман (ад англ. J.Whatman – прозвішча ўладальніка 

англійскай папяровай фабрыкі ХVІІІ ст.) – вышэйшы 

гатунак паперы для чарчэння і малявання. 

       Ватэрпола (ад англ. water-polo) – воднае пола, 

спартыўная камандная  гульня з мячом на вадзе. 

       Вельвет (ад англ. velvet) – мяккая баваўняная ці 

сінтэтычная тканіна з густым ворсам, падобная на аксаміт. 

       Віндсёрфінг (ад англ. windsurfing) – від воднага 

спорту, звязаны са слізганнем па хвалях, стоячы на 

коркавай або пенапластавай дошцы з рухомым поручам. 

      

Г 

Галкіпер (ад англ. goalkeeper) – варатар у футболе, 

хакеі, рэгбі. 

Гангстар (ад англ. gangster) – член бандыцкай 

арганізацыі, які робіць бізнес незаконнымі сродкамі – 

забойствамі, грабяжом, подкупамі, запалохваннем. 

        Гейм (ад англ. game) – пэўны лік ачкоў у некаторых 

гульнях, напр. у тэнісе; частка спартыўнай гульні ў тэніс. 
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Глей (ад англ. gley) – адклады на дне вадаёмаў, у склад 

якіх уваходзяць найдрабнейшыя часцінкі мінеральных і 

арганічных рэчываў. 

Гольф (ад англ. golf) – гульня ў мяч, які клюшкамі 

стараюцца заганяць у ямкі праз рад перашкод. 

Грызлі (ад англ. grizzly) – шэры мядзведзь, які 

водзіцца на Алясцы. 

Грэйдар (ад англ. grader) – 1) спецыяльная машына для 

вырaўноўвання палатна грунтавых дарог, планіроўкі 

адхонаў, пракладкі каналаў і інш.; 2) грэйдарная дарога. 

        Грэйпфрут (ад англ. grapefruit) – вечназялёнае 

цытрусавае дрэва сямейства рутавых; 2) гаркавата-салодкі 

пахучы плод гэтага дрэва круглай або авальнай формы. 

 

Д 

 Дартс (ад англ. darts) – гульня, спаборніцтвы па кіданні 

стрэл рукой у спецыяльную мішэнь. 

Джогінг (ад англ. jog) – павольны бег, бег для здароўя. 

Джэм ( ад анг. jam) – густое варэнне з фруктаў або ягад 

у выглядзе жэлепадобнай масы. 

Докер (ад англ. docker) – партовы грузчык, рабочы 

дока. 

        Допінг (ад англ. doping) – сродкі, якія штучна 

ўзбадзёрваюць арганізм, стымулююць на кароткі час 

фізічную і нервовую дзейнасць (выкарыстоўваюцца ў 

ветэрынарыі, а часам і ў спорце, што забаронена 

міжнароднымі спартыўнымі правіламі). 

        Дызайн (ад англ. design) – мастацкае праектаванне 

эстэтычнага выгляду прамысловых вырабаў, прадметнага 

асяроддзя і інш.  

        Дылер (ад англ. dealer) – 1) юрыдычная або фізічная 

асоба, якая з’яўляецца членам фондавай біржы і выконвае 

аперацыі з каштоўнымі паперамі; 2) супрацоўнік банка, які 

займаецца аперацыямі з валютай; 3) асоба або фірма, якая 

перапрадае тавары. 
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        Дыскаўнтар (ад англ. discounter) – магазін у 

прамыслова развітых краінах, які гандлюе таварамі 

працяглага карыстання па зніжаных цэнах без 

прадстаўлення якіх-небудзь дадатковых паслуг. 

        Дыскета (ад англ. diskette) – тонкі гнуткі пластмасавы 

дыск, пакрыты магнітным слоем з аднаго ці абодвух бакоў, 

носьбіт інфармацыі ў персанальных ЭВМ. 

Дыспетчар (ад англ. dispatcher) – работнік, які рэгулюе 

рух транспарту або ход работы прадпрыемства з аднаго 

цэнтральнага пункта пры дапамозе сродкаў сувязі. 

         Дыстрыб’ютар (ад англ. distributor) – незалежны 

аптовы пасрэднік, які займаецца закупкай прадукцыі з 

мэтай продажу рознічным фірмам і магазінам. 

       Дэтэктафон (ад англ. detectaphone) – апарат са 

скрытым мікрафонам для падслухоўвання размоў. 

       

Е 

       Еўракард (ад англ. Eurocard) – міжнародная крэдытная 

картка з правам карыстання ёю у любой краіне, якая 

з’яўляецца ўдзельніцай еўрапейскай банкаўскай сістэмы. 

 

Ж 

Жакей ( ад англ. jockey) – прафесіянальны наезнік на 

конных скачках. 

 

І 

       Імідж (ад англ. image) – 1) паказ, адлюстраванне; узор; 

2) мысленны вобраз, уяўленне. 

      Iмпарт (ад англ. import) –  увоз у краiну замежных 

тавараў для рэалiзацыi iх на ўнутраным   рынку. 

Імпічмент (ад англ. impeachment) – асобы парадак і 

ўстаноўленая працэдура прыцягнення да адказнасці 

вышэйшых службовых асоб дзяржавы (прэзідэнта) з мэтай 

пазбаўлення іх паўнамоцтваў. 
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       Інсайдар (ад англ. insider) – фізічная асоба, якая мае 

інфармацыю аб справах (стане дзейнасці) фірмы, 

прадпрыемства (дырэктар, мененджар, бухгалтар і інш.) 

        Інтэрв’ю (ад англ. interview) – 1) прызначаная для 

друку (радыё, тэлебачання) гутарка карэспандэнта з якім-

небудзь дзеячам па пытаннях, якія цікавяць грамадскасць; 

2) газетны артыкул, які выкладае змест такой гутаркі. 

        Інтэрв’юер (ад англ. interviewer) – журналіст, які бярэ 

ў каго-небудзь інтэрв’ю. 

       Інтэрнэт (ад англ. Internet) – глабальная 

інфармацыйная сістэма, якая аб'ядноўвае камп’ютарныя 

сеткі, а таксама персанальныя камп’ютары, прызначаная 

для захоўвання, пошуку і абмену інфармацыяй. 

        Інтэрфакс (ад англ. interfax) – незалежнае 

інфармацыйнае агенцтва, заснаванае ў 1989.  

 

К 

        Каледж (ад англ. college) – вышэйшая або сярэдняя 

навучальная ўстанова ў ЗША (на Беларусі ствараюцца з 

1990 г.) 

      Кастынг (ад англ. casting) - конкурсны адбор 

прэтэндэнтаў для ўдзелу ў якім-небудзь мерапрыемстве, 

напрыклад, у здымках фільма, конкурсе прыгажосці. 

        Камп’ютар (ад англ. computer) – электронная 

вылічальная машына, якая апрацоўвае дадзеныя згодна са 

спісам інструкцый. 

        Камфорт (ад англ. comfort) – добраўпарадкаванасць і 

ўтульнасць жылля, грамадскіх устаноў, сродкаў зносін. 

        Катэдж (ад англ. cottage) – невялікі жылы дом у 

прыгарадзе, звычайна з мансардай і зямельным участкам. 

        Кафеін (ад англ. coffee) – рэчыва, якое змяшчаецца ў 

зярнятах кофе, чайным лісці; выкарыстоўваецца ў 

медыцыне як стымулятар дзейнасці цэнтральнай нервовай 

сістэмы. 
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Кластар (ад англ. cluster) – паслядоўнасць, ланцужок 

моўных элементаў, напр. гукаў, часцін мовы. 

        Кліп (ад англ. clip) – кароткі музычны нумар, зняты на 

відэаплёнку часта на фоне дэкарацыі, ландшафту, вуліцы. 

        Красворд (ад англ. cross-word) –  задача-гульня, у якой 

фігуру з перакрыжаванымі радамі клетак трэба запоўніць 

патрэбнымі словамі. 

Кросінг (ад англ. crossing) – забаронены прыём у 

забегу, заездзе, калі адразу пасля абгону рэзка перасякаецца 

шлях саперніку. 

       Круіз (ад англ. cruise) – марское турыстычнае 

падарожжа. 

Ксеракс (ад англ. xerox) – 1) аператыўны 

размнажальны апарат з выкарыстаннем магнiтнага сухога 

друку; 2) сухi электрастатычны метад атрымання копiй 

дакументаў, матэрыялаў i г. д.; 3) копiя, атрыманая ў вынiку 

выкарыстання гэтага метаду. 

Л 

        Лагістыка (ад англ. logistics) – комплексная сістэма 

арганізацыі працэсу руху тавару ад вытворцы да пакупніка. 

Лайнсмен (ад англ. linesman) – памочнік суддзі ў 

спартыўных гульнях (футболе, тэнісе і інш.), які сігналізуе 

яму пра становішча мяча і гульцоў. 

        Лідар (ад англ. leadep) – 1) кіраўнік палітычнай партыі, 

грамадска-палітычнай арганізацыі; 2) той, хто ідзе першым 

у спартыўным спаборніцтве. 

        Лізінг (ад англ. leasing) –  форма гаспадарчых сувязей, 

заснаваная на перадачы ў арэнду машын, абсталявання і 

іншых каштоўнасцей. 

Ліфт (ад англ. lift) – машына для падымання 

пасажыраў і грузаў у шматпавярховых дамах, шахтах і інш. 

М 

Манга ( ад англ. mango) – трапічнае вечназялёнае 

дрэва сямейства сумахавых, а таксама салодкі духмяны 

плод гэтага дрэва жоўта-зялёнага колеру. 
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        Маркетынг (ад англ. marketing) – арганізацыя 

вытворчасці і збыту прадукцыі на аснове вынікаў 

інтэнсіўнага вывучэння і прагназавання попыту, цэн, 

шырокага выкарыстання рэкламы. 

        Матэль (ад англ. motel) – гасцініца для аўтатурыстаў са 

станцыяй тэхнічнага абслугоўвання, гаражамі, стаянкамі і 

інш. відамі паслуг. 

    Мененджар (ад англ. manager) – 1) спецыяліст па 

арганізацыі і кіраванню ў сферах вытворчасці, збыту і 

абслугоўвання, які валодае пэўнай адміністрацыйна-

гаспадарчай самастойнасцю; 2) асоба, якая арганізуе 

публічныя выступленні артыстаў, спартсменаў. 

        Мiксер (ад англ. mixer) – механічны або электронны 

апарат для хуткага змешвання, збівання чаго-небудзь.        

        Мюзікл (ад англ. musical) – 1) музычна-сцэнічны твор, 

пераважна камедыйнага характару, пабудаваны на 

выкарыстанні элементаў аперэты, балета, оперы і эстрады; 

2) кінафільм такога характару. 

 

Н 

        Накдаўн (ад англ. knock-down) – стан спартсмена, калі 

ён, збіты ўдарам праціўніка, можа на працягу 10 секунд 

падняцца на ногі і працягваць бой. 

        Ноу-хау (ад англ. know-how) – 1) сукупнасць тэхнічных 

ведаў і вопыту, неабходных для ажыццяўлення якога-

небудзь вытворчага працэсу;  2) камерцыйная, тэхнічная, 

тэхналагічная інфармацыя ў выглядзе спецыяльнай 

тэхнічнай дакументацыі, вытворчага вопыту. 

       Ноўтбук (ад англ. notebook) — партатыўны 

персанальны камп’ютар, у корпусе якога аб’яднаны 

тыповыя кампаненты ПК, уключаючы дысплей, клавіятуру. 

 

О 

Офіс (ад англ. office) – кантора, канцылярыя, 

службовае памяшканне. 
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П 

       Паблісіці (ад англ. publicity) – 1) вядомасць, 

папулярнасць; 2) спрыяльныя камерцыйныя паведамленні, 

прэзентацыі або звесткі аб таварах, паслугах або фірмах, 

якія перадаюцца праз сродкі масавай інфармацыі, але не 

аплочваюцца зацікаўленай асобай (канкрэтным спонсарам). 

       Паркінг (ад англ. parking) – вызначанае месца стаянкі 

механічных сродкаў перамяшчэння. 

       Пенальці (ад англ. penalty) – штрафны ўдар па варотах 

праціўніка з адлегласці 11 метраў пры гульні ў футбол, з 12 

м пры гульні ў хакей з мячом. 

       Плэер (ад англ. play) – кампактны магнітафон з 

навушнікамі, у асноўным для ўзнаўлення музычных запісаў. 

       Плэй-оф (ад англ. play-off) – спартыўныя гульні з 

выбываннем, гульня «на вылет». 

       Прынтар (ад англ. printer) – друкарскае ўстройства 

электронна-вылічальнай машыны для вываду літарна-

лічбавай інфармацыі. 

Прэсінг (ад англ. рressing) – спосаб актыўнай абароны 

ў спартыўных гульнях з мячом (футболе, баскетболе, хакеі). 

 

Р 

Ралі (ад англ. rally) – спартыўныя спаборніцтвы на 

спецыяльна падрыхтаваных аўтамабілях або матацыклах 

паводле зададзенага рэжыму руху. 

        Рынгтон (ад англ. ring , tone) – гук, мелодыя, якая грае 

на сотавым тэлефоне для абвесткі аб уваходным выкліку 

або ўваходным тэкставым паведамленні. 

Рыфлі (ад англ. riffle) – паглыбленні і выступы на 

якой-небудзь паверхні. 

Рэгбі (ад англ. rugby) – спартыўная камандная гульня 

накшталт футбола, у час якой дазваляецца браць мяч 

рукамі. 
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        Рэйд (ад англ. raid) – нечаканая рэвізія, якая 

праводзіцца групай актывістаў па заданню грамадскіх 

арганізацый ці друку. 

        Рэйтынг (ад англ. rating) -  тэрмін, які пазначае 

суб’ектыўную ацэнку якой-небудзь з’явы па зададзенай 

шкале. 

        Рэкет (ад англ. racket) – буйны шантаж, 

вымагальніцтва шляхам пагроз і насілля.  

       Рэкецір (ад англ. racketeer) – злачынец, які займаецца 

рэкетам, шантажыст. 

        Рэкорд (ад англ. record) – найлепшы вынік, дасягнуты 

ў якой-небудзь галіне, напр. у працы, спорце. 

       Рэпартаж (ад англ. report) – інфармацыя па радыё, 

тэлебачанні, паведамленне ў газеце аб мясцовых здарэннях, 

падзеях. 

       Рэпарцёр (ад англ. reporter) – работнік газеты, радыё, 

тэлебачання, які дастаўляе рэдакцыі звесткі аб падзеях і 

здарэннях мясцовага жыцця. 

       Рэcлінг (ад англ. wrestling) – разнавіднасць 

прафесіянальнай барацьбы, у якой сумяшчаюцца прыёмы 

класічнай і вольнай барацьбы і дзюдо. 

 

С 

       Саміт (ад англ. summit) –  1) сустрэча або нарада 

кіраўнікоў дзяржаў;  2) дыпламатыя на вышэйшым узроўні. 

   Сёрфінг (ад англ. surfing) – від воднага спорту, які 

заключаецца ў тым, што спартсмен на спецыяльнай дошцы, 

стоячы, слізгаціць па прыбойных хвалях. 

       Сканер (ад англ. scanner)  - прылада ўводу, 

прызначаная для счытвання графічных дадзеных з паверхні 

носьбіта (напрыклад, паперы, слайда) пры дапамозе 

аптычных сродкаў, іх кадавання і ўводу ў камп’ютар або 

іншыя прылады. 

      Скейтборд (ад англ. scate-board) – 1) дошка на роліках; 

2) катанне на дошцы з ролікамі. 
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       Скотч (ад англ. scotch)  – клейкая празрыстая стужка 

для канцылярскіх, гаспадарчых патрэб.  

       Слэнг (ад англ. slang) – жаргонныя словы або выразы ў 

англ. вуснай мове, характэрныя для людзей пэўных 

прафесій, напр. маракоў, мастакоў і інш. 

       Смартфон (ад англ. smartphone) – мабільны тэлефон, 

дапоўнены функцыянальнасцю кішэннага персанальнага 

камп’ютара. 

Сноўбордынг (ад англ. snowboarding) – від 

гарналыжнага спорту, скарасны спуск на пластыкавай 

дошцы – сноўбордзе. 

       Снукер (ад англ. snooker)  – від більярда, у якім 

выкарыстоўваюцца 15 чырвоных шароў і 6 шароў іншых 

колераў, якія трэба забіць у лузы більярднага стала ў 

пэўным парадку. 

       Спам (ад англ. sраm) – масавая рассылка рэкламных 

аб’яў па электроннай пошце. 

       Спартсмен (ад англ. sportsman) – той, хто сістэматычна 

займаецца спортам. 

       Спікер (ад англ. speaker) – старшыня парламента ці яго 

ніжняй палаты. 

       Спонсар (ад англ. sponsor) – 1) асоба (арганізацыя), 

якая фінансуе якое-небудзь мерапрыемства, арганізацыю;  

2) фiрма, якая заказвае радыё- або тэлепраграму ў 

рэкламных мэтах. 

Спорт (ад англ. sport) – фізічныя практыкаванні з мэтай 

умацавання арганізма, дасягнення высокіх вынікаў у 

спаборніцтвах. 

      Спрынт (ад англ. sprint) – спаборніцтвы на кароткія 

дыстанцыі ў атлетычным бегу, катанні на каньках, у 

веласіпедным спорце, плаванні і інш. 

       Спрэй  (ад англ. spray) –  прылада для накіраванага 

распырсквання вадкасці. 
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       Стрэс (ад англ. stress) – стан напружання арганізма, які 

ўзнікае пад уплывам моцных уздзеянняў (холаду, голаду, 

псіхічных і фізічных траўм). 

       Супермаркет (ад англ. supermarket)  – буйны магазін 

самаабслугоўвання па гандлі спажывецкімі таварамі. 

       Сэканд-хэнд (адангл. second-hand) – былыя ва 

ўжыванні, патрыманыя, не новыя рэчы (звычайна адзенне). 

       Сэлфі (англ. selfie) – фотаздымак самога сябе на 

фотакамеру. 

Сэтбол (ад англ. set-ball) – становішча ў час гульні ў 

тэніс, калі аднаму боку не хапае толькі аднаго мяча, каб 

выйграць партыю. 

 

Т 

       Таймер (ад англ. timer) – кантрольна-рэгуляваны 

прыбор, які па заканчэнні зададзенага прамежку часу 

аўтаматычна ўключае (выключае) тэхнічную сістэму, 

машыну ці апарат вытворчага або бытавога прызначэння 

альбо сігналізуе аб надыходзе моманту іх уключэння 

(выключэння). 

       Ток-шоу (ад англ. talkshow)  – від тэлеперадачы, у якім 

адзін або некалькі запрошаных удзельнікаў вядуць 

абмеркаванне паміж сабой. 

        Транс (ад англ. trance) – павышанае нервовае 

ўзбуджэнне са стратай самакантролю, а таксама зацямненне 

свядомасці пры гіпнозе, экстазе і інш. 

        Трылер (ад англ. thrill) – жанр твораў літаратуры і 

кіно, нацэлены выклікаць у гледача або чытача пачуцці. 

        Трэнд (ад англ. trend) – пераважная накіраванасць 

развіцця грамадскай думкі, стылю ў модзе і г.д. 

        Трэнінг (ад англ. training) – трэніроўка, а таксама 

выкананне спецыяльнага трэніровачнага рэжыму. 

Тэндар (ад англ. tender) – форма выдачы заказаў на 

пастаўку тавараў або падрадаў на выкананне пэўных работ 

на падставе прапаноў некалькіх пастаўшчыкоў або 
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падрадчыкаў з мэтай забеспячэння найбольш выгадных 

камерцыйных або іншых умоў здзелкі для арганізатараў 

гандлю. 

                                          У 

Уфалогія (ад англ. UFO, ад англ. Unknown Flying 

Object – неапазнаны лятаючы аб’ект + -логія) – збор, 

сістэматызацыя і аналіз матэрыялаў аб неапазнаных 

лятаючых аб’ектах.  

Уік-энд (ад англ. week-end) – час адпачынку з суботы 

да панядзелка. 

 

Ф 

        Файл  (ад англ. file) – блок інфармацыі на знешнім 

запамінальным прыстасаванні камп’ютара, якое мае пэўнае 

лагічнае ўяўленне. 

        Факс (ад англ. facsimile) – прылада для электроннай 

перадачы дакументаў. 

Фальстарт (ад англ. false start) – старт,  узяты кім-

небудзь з удзельнікаў спаборніцтва раней, чым патрэбна. 

Фітнэс (ад англ. fitness) – здаровы лад жыцця, 

прыметамі якога з’яўляюцца фізічная актыўнасць, 

збалансаванае харчаванне, адмаўленне ад курэння і 

алкаголю, дастатковы сон. 

        Флікер (ад англ. flicker) – 1) суб'ектыўнае ўспрыманне 

чалавекам ваганняў светлавога патоку штучных крыніц 

асвятлення, выкліканых ваганнямі напружання ў 

электрычнай сетцы; 2) прылада (прадмет) або элемент у 

вопратцы ў выглядзе ўставак, налепак, значкоў, бранзалетаў 

і г. д., які мае высокія святлоадбівальныя ўласцівасці пры 

пападанні на яго святла. 

Флірт ( ад англ. flirt) – какецтва, лёгкае заляцанне. 

Форвард (ад англ. forward) – ігрок нападзення ў 

футболе, хакеі; нападаючы.  

Форсінг (ад англ. forcing) – фарсіраваны бой y боксе, 

які характарызуецца безупыннымі атакамі. 
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Фрыстайл (ад англ. freestyle) – скарасны спуск на 

горных лыжах па ўзгорыстай трасе, спуск з гор з 

выкананнем розных фігур, скачкі з двухметровага 

трампліна з выкананнем сальта, піруэтаў. 

       Фрэнч (ад англ. french) – прыталеная куртка ваеннага 

крою з чатырма накладнымі кішэнямі і хлясцікам ззаду. 

Ф’ючэрс (ад англ. futures) – від біржавых аперацый па 

куплі-продажу з агаворкай аб пастаўках на наступны тэрмін 

па курсу на момант заключэння кантракта. 

Футбол (ад англ. football) – спартыўная камaндная 

гульня з мячом нa спецыяльнай пляцоўцы (полі) з варотамі, 

у якой кожная з каманд ударамі ног імкнецца забіць мяч у 

вароты праціўніка. 

 

Х 

        Хáкер (ад англ. hacker) – праграміст вельмі высокага 

ўзроўню, які выдатна валодае многімі мовамі 

праграмавання, выдатна ведае асаблівасці работы 

апаратнага забеспячэння і аперацыйных сістэм. 

Хет-трык (ад англ. hat trick) – зрабіць хет-трык – 

тройчы ў адной гульні (хакеі, футболе) паразіць вароты 

праціўніка адным і тым жа гульцом. 

       Хіпі (ад англ. hippie) – групы моладзі ў некаторых 

краінах, якія адмаўляюць існуючыя маральныя асновы, 

грамадскія нормы паводзін і вядуць валацужніцкае жыццё. 

        Хобі (ад англ. hobby) – захапленне чым-небудзь, 

любімы занятак у вольны час. 

Хулахуп (ад англ. hula-hoop) – 1) гімнастычны абруч, 

які круцяць вакол тулава; 2) фізічныя практыкаванні, 

кручэнне абруча вакол цела без дапамогі рук. 

 

Ц 

Цвін (ад англ. twine) – паўшарсцяная тканіна з 

кручанымі ніткамі асновы для жаночых летніх паліто. 
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Цік (ад англ. teak) – дзікарослае дрэва сямейства 

вербенавых з моцнай драўнінай, якое расце ў лясной паласе 

Індыі. 

 

Ч 

Чайнворд (ад англ. chain) – задача-галаваломка на 

адгадванне слоў, размешчаных у клетачках такім чынам, 

што апошняя літара папярэдняга слова з’яўляецца першай 

літарай наступнага. 

Чып (ад англ. chip) – крышталь разам з нанесенай на 

яго інтэгральнай схемай. 

Чыпсы ( ад англ. chips) – хрусткія кавалачкі 

падсмажанай бульбы. 

        Чэк (ад англ. check) – 1) дакумент, у якім даецца 

распараджэнне банку выдаць ці пералічыць прад’яўніку 

пэўную суму грошай з бягучага рахунку асобы, што 

падпісала гэты дакумент; 2) квітанцыя касы аб прыёме 

грошай ад пакупніка, якая прад’яўляецца   прадаўцу для 

атрымання тавару. 

 

Ш 

        Шквал (ад англ. squall) – нечаканы моцны парыў 

ветру, часцей за ўсё пры навальніцах. 

        Шопінг (англ. shopping) - форма баўлення часу ў 

выглядзе наведвання крам, звычайна ў гандлёвых цэнтрах і 

комплексах, і куплі тавараў. 

        Шоу (англ. show) - мерапрыемства забаўляльнага 

характару.  

Шхуна (ад англ. schooner) – паруснае судна з касымі 

парусамі. 

Шэйпінг (ад англ. shaping) – 1) наданне пэўнай формы, 

фасону; 2) трэніроўка на трэнажорах у аздараўленчых мэтах 

і для паляпшэння фігуры. 
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Э 

Эканамайзер (ад англ. economizer) – 1) прыстасаванне 

для награвання вады ў кацельных устаноўках, паветра ў 

цеплаабменных апаратах цеплынёй дымавых газаў ці 

адпрацаванай парай; 2) прыстасаванне ў карбюратары 

рухавіка ўнутранага згарання, якое служыць для абагачэння 

гаручай сумесі пры максімальнай нагрузцы.  

Эквалайзер (ад англ. equalizer) – радыёэлектроннае 

ўстройства ў высакакласных стэрэафанічных комплексах, 

рэгулятар частотных характарыстык гуку, тэмбру. 

Эксклюзіўны ( ад анг. exclusive) – выключны, 

прадастаўлены толькі для пэўнай арганізацыі або асобы, 

напр., права на вытворчасць чаго-небудзь або на 

распаўсюджанне інфармацыйнага матэрыялу. 

Экспарт ( ад англ. export) – вываз тавараў за мяжу для 

продажу або выкарыстання з якой-небудзь мэтай. 

 

Я 

Яхта (ад англ. yacht) – паруснае або маторнае судна 

для воднага спорту і прагулак. 

Яхт-клуб (ад англ. yacht-club) – спартыўная 

арганізацыя, якая аб’ядноўвае спартсменаў, што займаюцца 

водным спортам. 

        Яхтсмен (ад англ. yachtsman) – спартсмен, які 

займаецца водным спортам на яхтах. 

      

 


